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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU „BZT – PROSKLENÁ VITRÍNA V EXPOZIČNÍM SKLENÍKU“ 
 
Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na níže specifikovanou zakázku. 
 
Typ zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 5/2018, kterou se stanoví 
postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města                      
č. 0810/18, na jednání konaném dne 21.09.2018. Veřejná zakázka malého rozsahu, která není zadávána 
v režimu zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
      
Vymezení plnění zakázky: 
Předmětem plnění zakázky je dodání prosklené vitríny pro rostliny v expozičním skleníku včetně přívodu 
elektrické energie. Zadavatel konzultoval prefabrikovanou vanu s výrobcem, firmou Švec beton s.r.o. 
Detailní popis vč. technické specifikace a požadovaných parametrů jsou v přiložené dokumentaci.  
   
Doba plnění: 
Termín dodání: nejpozději 31.7.2021 
 
Místo plnění: 
Botanická zahrada Teplice, J. Suka 1388/18, 415 01 Teplice 
 
Základní způsobilost (§ 74 zákona 134/2016 Sb.): 
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – ČP tvoří přílohu této výzvy a je součástí zadávací 
dokumentace. 
 
Profesní způsobilost: 
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  

- alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm účastník zapsán) 
- alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat, a to alespoň v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky. Pro předejití pochybnostem Zadavatel upozorňuje, že existence živnostenského 
oprávnění nelze prokázat živnostenským listem, ale pouze výpisem ze živnostenského rejstříku. 
Živnostenský list je průkazný pouze v případě, že je doložen čestným prohlášením, že držitel 
živnostenského listu doposud o výpis ze živnostenského rejstříku nepožádal. Pokud dodavatel (nebo 
jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci) již o výpis ze živnostenského 
rejstříku požádal, nelze tuto část kvalifikace živnostenským listem prokázat; 
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Požadavky na zpracování a obsah nabídky: 
- identifikace účastníka  
- list s údaji: celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH 
- prokázání kvalifikace v pořadí dle této výzvy 
- cenová nabídka dle výkazu výměr 

 
Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě, případně prostřednictvím datové schránky. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
     
Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Nabídková cena za úplné provedení díla bude uvedena v české měně, bude obsahovat veškeré náklady na 
zajištění díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a bude cenou nejvýše přípustnou. 
Součástí nabídkové ceny budou náklady na veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, řádnému dokončení a předání a převzetí plnění veřejné zakázky 
včetně nákladů na zařízení místa pro instalaci. Objednatel nebude akceptovat požadavky na navýšení 
nabídkové ceny v případech, kdy požadované náklady zhotovitel objektivně mohl při vynaložení odborné 
péče zahrnout do sjednané ceny za provedení zakázky v rámci jejího zadání a neučinil tak. 
Pro případ neplnění či vzniku škody bude škoda určena podle ceníku URS či podle obecných pravidel 
oceňování. 
Cena bude uvedena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Neplátce DPH uvede cenu celkem a 
uvede „nejsem plátce DPH“. 
 
Celková nabídková cena nesmí překročit 178 000 Kč vč. DPH. 
Nabídky s cenou nad 178 000 Kč vč. DPH budou vyřazeny. 
 
Hodnotící kritérium: 
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti,, a to pouze na základě nabídkové ceny v Kč včetně 
DPH. 
Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků zadávacího řízení v Kč včetně DPH, a to od 
nejnižší cenové nabídky k nejvyšší.  
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, který splní všechny 
zadávací podmínky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH. 
   
Způsob, místo a termín podání nabídek: 
Nabídky mohou účastníci doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, případně datovou 
schránkou.  
Pro osobní doručení: pokladna Botanické zahrady Teplice, J. Suka 1388/18, 415 01 Teplice,   
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 31.3.2021 do 12:00 hodin.  
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno datum převzetí nabídky zadavatelem. 
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Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění v souvislosti s opatřeními Vlády ČR není možná. Je možné zasílat dotazy k zakázce na 
e-mail info@botanickateplice.cz a to nejpozději do 23.3.2021.  
 
Další podmínky: 

- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně 
vyjasnit, informace deklarované v nabídce a požádat účastníka o doplňující informace 

- zadavatel si vyhrazuje právo žádnou z předložených nabídek nevybrat, případně zadávací řízení na 
veřejnou zakázku zrušit 

- při porušení kteréhokoli ustanovení zadání nebo jeho části, bude nabídka vyřazena 
- zadavatel nepřiznává účastníkům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím  řízení 

na  zakázku   
- nabídky nebudou účastníkům vráceny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petr Šíla 
ředitel organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  
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