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                         I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z DĚ L Á V Á N Í  

 

 
Výzva k podání nabídek 

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 
 

Číslo zakázky (bude doplěno 
MŠMT v případě IP, v případě 
GP ZS)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/01.0091 

 
Název projektu: Husinec: Komunitní škola- symbol živé obce I. 
Název zakázky: Sadové úpravy a stavba dřevěné venkovní  učebny a 

výukových prvků na školní zahradě v Husinci u 
Prachatic 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Stavební práce, dodávky 

Datum vyhlášení zakázky: 31.8.2009  
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Město Husinec  
Zadavatel v rámci projektu Husinec: Komunitní škola- 
symbol živé obce I. 

Sídlo zadavatele: Prokopovo nám. 1, 384 21 Husinec 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Edita Hrbková 
koordinátor  projektu  
 
e-mail:komunitniskola@zshusinec.cz  
Mob.: 775706305 

IČ zadavatele: 00250449 
DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Robert Klesner – starosta e-mail: starosta@husinec.cz 
Tel: 388 331 101 Mob: 606 611 217 
 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

31.8.2009 od 8,00 hod do 11.9.2009 do 14,00 hodin. 
Otevírání obálek proběhne 14.9.2009 v 8 hodin. 
Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce s názvem 
projektu a nápisem ,,Neotvírat-výběrové řízení“. 

Popis předmětu zakázky: Sadové úpravy a stavba dřevěné venkovní  učebny a 
výukových prvků na školní zahradě v Husinci u 
Prachatic dle vypracovaného projektu. Celá zakázka je 
rozdělena do částí 
A- terénní úpravy 
B- venkovní učebna 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním 
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C- mobiliář- vybavení učebny a zahrady 
D- stromy 
E- keře 
F- půdopokryvné dřeviny 
G- trvalky a byliny 
H- mokřad 
Podrobné vymezení předmětu plnění 
je uvedeno v příloze č. 1 označené „Technická 
specifikace předmětu dodávky“. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

325.143,69 bez DPH  
(386.921,00 s DPH) 
 

Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Část A- terénní úpravy do 30.11.2009 
Část B- venkovní učebna do 30.4.2010 
Část C- mobiliář-vybavení učebny a zahrady do 30.5.2010 
Část D- H- do 30.6. 2010. 
 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Město Husinec, kancelář projektu II. patro, Prokopovo 
náměstí 1, 384 21 Husinec 

Hodnotící kritéria : • 100% nabídková cena 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace3: 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 

 

 
Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude 
dodavatel zavázán povinností umožnit všem subjektům 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.563/1991 

                                                 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH 
3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).  

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

 

*nepovinný údaj 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 


