
CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení 

Název zakázky: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 – veřejná zakázka na dodávky 
Stav: Rozpracovaný 
Název zadavatele: Město ŽANDOV 
IČO zadavatele: 00261131 
Název objednatele: RTS, a.s. 
IČO objednatele: 25533843 

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Město ŽANDOV
IČO: 00261131
Poštovní adresa: Náměstí 82
Obec: Žandov
PSČ: 47107
Země: CZ
Kontaktní osoba: RTS, a.s., Divize veřejné zakázky, Ing. Marek Slabý
Tel.: +420 545120262
E-mail: marek.slaby@rts.cz
Kód NUTS: CZ051
Hlavní adresa: (URL): http://www.zandov.cz
Adresa profilu zadavatele: (URL): http://www.stavebnionline.cz/profil/zandov

I.2) Komunikace
Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): 
http://www.stavebnionline.cz/profil/zandov
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
na následující adresu: (uveďte prosím příslušnou adresu)
Nabídku lze podat i osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do termínu dle bodu III.3.1) v sídle 
společnosti RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno, 3.NP, dveře č. 316. 

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.1) Název
Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 – veřejná zakázka na dodávky

II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Hlavní kód CPV: 39312200
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění: Město Žandov

II.1.3) Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky je úprava dětského hřiště a herních prvků, vybavení objektu MŠ nábytkem a dodávka gastrotechnologie. 
Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen na 3 samostatné části v souladu s § 35 zákona. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je 
následující: Část A – Úprava dětského hřiště a herních prvků Část B – Vybavení objektu MŠ nábytkem Část C – Gastrotechnologie

II.1.4) Informace o variantách

II.1.5) Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7) Informace o rámcové smlouvě

II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
(Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: Projekt je spolufinancován z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, 
registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563.

II.2) Rozsah veřejné zakázky

II.2.1) Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5534181,73

II.3) Časový rámec

II.3.1) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání ve dnech: 60

II.4) Informace o částech

II.4.1) Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části: ano
Nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky

II.5) Popis části

II.5.1) Název části
Úprava dětského hřiště a herních prvků 
Část zakázky č.: A

II.5.2) Popis části zakázky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a montáž venkovních herních prvků a vybavení dětského hřiště Mateřské školy v 
Žandově.

II.5.3) Dodatečné CPV a NUTS kódy
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Hlavní kód CPV: 37535200
Kód NUTS: CZ051

II.5.4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 844002,94

II.5.5) Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6) Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7) Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8) Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:01
Místo: RTS, a.s.. Lazaretní 13 , Brno, 3.NP, zasedací místnost

II.5) Popis části

II.5.1) Název části
Vybavení objektu MŠ nábytkem
Část zakázky č.: B

II.5.2) Popis části zakázky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiéru Mateřské školy v Žandově.

II.5.3) Dodatečné CPV a NUTS kódy
Hlavní kód CPV: 39161000
Kód NUTS: CZ051

II.5.4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1196621,79

II.5.5) Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6) Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7) Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8) Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:01
Místo: RTS, a.s.. Lazaretní 13 , Brno, 3.NP, zasedací místnost

II.5) Popis části

II.5.1) Název části
Gastrotechnologie
Část zakázky č.: C

II.5.2) Popis části zakázky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a montáž gastrotechnologie pro vybavení jídelny Mateřské školy v Žandově. 

II.5.3) Dodatečné CPV a NUTS kódy
Hlavní kód CPV: 39312200
Kód NUTS: CZ051

II.5.4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3493557,00

II.5.5) Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6) Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7) Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8) Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:01
Místo: RTS, a.s.. Lazaretní 13 , Brno, 3.NP, zasedací místnost

Oddíl III: Řízení

III.1) Popis

III.1.1) Druh řízení
Otevřené řízení

III.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2) Hodnotící kritéria

III.2.1) Hodnotící kritéria
Nejnižší nabídková cena

III.2.2) Informace o elektronické aukci
(podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci)

III.3) Administrativní informace

III.3.1) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast
pouze český jazyk

Stránka č. 2 z 3

11.7.2018https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/PrintTxt/75799



III.3.4) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 06.08.2018
Místní čas: (hh:mm): 10:01
Místo: RTS, a.s.. Lazaretní 13 , Brno, 3.NP, zasedací místnost

Oddíl V: Doplňující informace

V.1) Další informace

V.2) Datum odeslání tohoto oznámení
11.07.2018

Žádost

Oddíl I: Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ
Číslo objednávky (Vaše č. jednací): 5175
Datum objednávky: 11.07.2018
Formulář zřizuje novou zakázku
Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 – veřejná zakázka na dodávky

Oddíl II: Informace pro statistické účely
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Převažující zdroj financování: Zdroje z fondů EU
Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 5534181,73
Měna: CZK
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému: ne
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové smlouvy: ne
Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ne
Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: ne
Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: ano
Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: ano
Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: ne

Oddíl III: Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z profilových údajů v aplikaci VVZ)
Způsob zaslání faktury: Listinná faktura zaslaná poštou
Způsob vyhotovení faktury: Souhrnně jednou měsíčně
Fakturu vystavit na:
Obch. Firma/název: RTS, a.s.
IČO: 25533843
DIČ: CZ25533843
Stát: CZ
Ulice: Lazaretní
Číslo popisné: 4038
Číslo orientační: 13
Obec: Brno
Část obce: Židenice
PSČ: 61500
Email pro fakturaci: oznameni@rts.cz

Oddíl IV: Kontaktní osoba
Jméno: Pavel
Příjmení: Mitáš
Email: oznameni@rts.cz
Telefon: +420 545120283
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