
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2/2021 
 

k podání cenové nabídky 
 

Na dodání 2 jurt pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015261   
Nově vznikající lesní mateřská škola Ledňáček 

 
1. Identifikace zadavatele 
Název:  Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání 
Sídlo:   Hornická 900, 666 01 Tišnov 
IČ:    034221201 
Zastoupen:  Mgr. Kateřinou Rezkovou, členem výboru 
 

 
2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele 
Předmětem plnění je dodávka 2ks jurt. Každá jurta má následující náležitosti:  
 

§ Průměr jurty 6m, výška stěn 210 cm 
▪ Vnější plachta z nehořlavé látky 
▪ Vnitřní stan 300g/ m² impr. barva 
▪ Zateplení 1250g/m² vlna/ č cm tlustý vlněný filc 
▪ Dřevěné dveře 3x – 210 cm, světlost 90 cm, celoprosklené (izolační dvojsklo) 

s rámem, zámkem a klikou, modřínové, včetně povrchové úpravy a okapnic nade 
dveřmi 

▪ Dvojitá kopule – otvíratelná, průměr 150 cm 
▪ Komínová průchodka do boku stěny pro komín o průměru 150 mm 
▪ Komínový systém zateplený 3 vrstvý nerezový včetně ukotvení 
▪ Izolovaná dřevěná podlaha včetně povrchové úpravy v interiéru i exteriéru proti 

vlhkosti 
▪ Včetně montáže a realizace 

 
3. Předpokládaná hodnota zakázky 
▪ Nejvyšší možná hodnota zakázky je 1 400 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun) 

s DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu. 
▪ Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„zákon“), která je ve smyslu tohoto zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy 
v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty 
zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl 
dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení 
upravených v zákoně.  



 
4. Nabídková cena 
▪ Nejvyšší možná hodnota zakázky je 1 400 000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun 

českých) bez DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu. 
▪ Bude stanovena jako pevná sazba včetně DPH za splnění celého předmětu této zakázky. 

5. Lhůta a místo pro předkládání nabídky 
▪ Posledním dnem doručení nabídky je 30.9. 2021. 
▪ Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1. 10. 2021 v 10:00 v Základní škole Zahrada, 

Riegrova 312, 666 01 Tišnov 
▪ Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci za uchazeče. 
▪ Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 15 dnů ode dne otevírání obálek. 

 
6. Místo a termín plnění zakázky 
▪ Obec Předklášteří 666 02, pozemek p.č. 606/6, 
▪ Termín plnění zakázky – do 15.11.2021 

 
7. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
▪ Uchazeč je povinen doložit:  

o prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona, a to čestným 
prohlášením přiloženým na konci tohoto dokumentu,  

o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 zákona – doklad o 
oprávnění k podnikání pro plnění předmětu této zakázky,  

 
8. Obsah nabídky 
▪ Nabídková cena 
▪ Kontaktní osoby 
▪ Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  

 
9. Způsob zpracování nabídky 
▪ Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. 

Uchazeči si mohou domluvit obhlídku pozemku s Leonou Šimkovou, tel 777 366 487 
▪ Nabídka může být podána v listinné podobě, a to poštou doporučeně: Hnízdo - spolek pro 

komunitní vzdělávání, Hornická 900, 666 01 Tišnov. Nabídka musí být doručena v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, názvem a kontaktní adresou 
dodavatele. 

▪ Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně 
uzavřené obálce, označené „Nabídka - NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 2/2021 na dodání 
2 jurt pro Montessori lesní mateřskou školu Ledňáček. Na obálce musí být též uvedena 
obchodní firma nebo název a adresa uchazeče. 

▪ Nebo datovou schránkou Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, 3es3yh2 



▪ Nabídka podaná datovou schránkou – v předmětu uvedeno Nabídka - NEOTEVÍRAT – 
Výběrové řízení 2/2021, cenová nabídka i potřebné přílohy budou v přílohách 

 
 

10. Kritéria hodnocení nabídek 
▪ 100 % cenová nabídka s DPH 
▪ V případě, že bude dvěma uchazeči předložena nabídka se stejnou nejnižší nabídkovou 

cenou, rozhodne o vítězi los dle volby zadavatele 
 

11. Ostatní podmínky 
▪ Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč, a to i v případě, že nebude 

vybrán nebo se nebude zakázka realizovat. 
▪ Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
▪ Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 
▪ Zadavatel je oprávněn kdykoliv vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že se 

účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení tohoto výběrového 
řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 
zadavatelem, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

▪ S podáním nabídky bere uchazeč dále na vědomí, že v případě uzavření smlouvy dle tohoto 
výběrového řízení s uchazečem tato smlouva ve smyslu ustanovení zák. č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE  
 

o splnění kvalifikačních předpokladů  
 
 
Uchazeč: …………………………………………………………………………………. 

Sídlo uchazeče: …………………………………………………………………………………. 

IČO: …………………………………………………………………………………. 

Zastoupený: …………………………………………………………………………………. 
 
 
Tímto čestně prohlašuji, že: 
 
1) výše uvedený uchazeč splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, tj. že: 

a) uchazeč, statutární orgán uchazeče ani žádný člen statutárního orgánu uchazeče nebyl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; je-li statutárním orgánem uchazeče 
či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

b) uchazeč, statutární orgán uchazeče ani žádný člen statutárního orgánu uchazeče nebyl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 

c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče, 

i)  

j) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu, 



k) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

 

 
2) výše uvedený uchazeč má dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou 

zakázku. 
 
 
 
 
 
V …………………. dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................... 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče  
 


