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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: Trvalá rezervace kotců 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Simona Wroblowská 

Telefon: 599 443 431 

E-mail: swroblowska@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění trvalé rezervace pro umístění 20 psů v období od 24. 9. 2015 do 
30. 6. 2016, které budou zadavatelem využity v případě zaplnění útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích. 
Součástí předmětu je také poskytnutí veškeré péče o umístěného psa (úklid, strava, veterinární ošetření, 
apod.) při jeho umístění. 
Uchazeč může pro požadované období nabídnout nižší počet míst než 20 k smluvní rezervaci. Tento 
počet bude uchazečem doplněn do návrhu smlouvy. Zadavatelem bude smluvně zajištěno celkem 20 míst, 
současně i od více dodavatelů. Uchazečem nabízené kapacity k umístění psa budou v dojezdové 
vzdálenosti do 50 km od útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích. 
 
Podrobná specifikace této veřejné zakázky je uvedena v požadavcích na obsah smlouvy ze strany 
zadavatele – příloha č. 1 zadávací dokumentace. 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

 - nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Pro hodnocení nabídek se nejnižší nabídkovou cenou rozumí cena za veškerou péči a služby poskytnuté 
při jednodenním pobytu jednoho psa v kotci (vč. paušálního poplatku za umístění psa a stravy).  

Uchazeč ve své nabídce také uvede, kolik míst k trvalé rezervaci je schopen za tuto nabídkovou cenu 
v požadovaném období zajistit. 

Nabídkové ceny bez DPH všech uchazečů budou seřazeny v pořadí od nejnižší k nejvyšší. K těmto cenám 
bude doplněn uchazečem nabízený počet míst k trvalé rezervaci.  

Zadavatel si vyhrazuje uzavřít více samostatných smluv. Zadavatel uzavře smlouvy s tolika uchazeči 
podle pořadí, tak aby byl naplněn zadavatelem požadovaný počet trvale rezervovaných kapacit. (Zadavatel 
k počtu nabízených trvalých rezervací uchazeče 1. v pořadí podle kritéria hodnocení připočte počet 
nabízených trvalých rezervací uchazeče 2. v pořadí. K tomuto součtu bude připočten počet nabízených 
trvalých rezervací v pořadí 3. uchazeče, atd. Tento postup bude zadavatel opakovat tak dlouho, dokud 
součet nabízených a smluvně zajištěných trvalých rezervací nedosáhne čísla 20.) V případě, že součet 
trvalých rezervací uchazečů nedosáhne počtu 20 a při připočtení nabízeného množství trvalých rezervací 
dalšího uchazeč v pořadí dojde k překročení toho počtu, bude smlouva s tímto uchazečem uzavřena jen na 
takové množství trvalých rezervací, aby došlo k naplnění zadavatelem požadované kapacity.   

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veškerou péči a služby poskytnuté při jednodenním pobytu jednoho 
psa v místě, které bude uchazečem po smluvené období trvale rezervováno (tato jednotková cena bude 
předmětem hodnocení). 

Nabídková cena bez DPH za veškerou péči a služby poskytnuté při jednodenním pobytu jednoho psa 
bude cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně v členění dle požadavků na obsah smlouvy 
ze strany zadavatele. 

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

IV. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

V. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací 
dokumentace. 

1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VI. 

4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 1 
Zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a 
to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným 
oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu 
obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě podepsané 
oprávněnou osobou. Uchazeč použije přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. 

6. Ostatní 

VI. Kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

 příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky, zejména živnostenské 
oprávnění na Chov zvířat a jejich výcvik, 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni. 

 poslední Protokol o kontrole objektu s chovem psů vydaný Státní veterinární správou 

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být doloženy v kopii. 

VII. Termín pro doručení nabídek 

Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 12. 8. 2015 do 9:00 hodin. 

VIII.     Další podmínky a požadavky zadavatele 
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1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít více samostatných smluv. 

3. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude onačena: 

Veřejná zakázka – „Trvalá rezervace kotců“ – neotvírat! 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 

mimořádně nízká. 

6. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

7. Předpokládané náklady této veřejné zakázky: 737.006,80 Kč bez DPH 

8. Předpokládané náklady za veškerou péči a služby poskytnuté při jednodenním pobytu jednoho psa 

(vč. paušálního poplatku za umístění psa a stravy) činí 110,- Kč bez DPH. Tuto cenu stanovuje 

zadavatel jako maximální a s ohledem na tuto skutečnost si zadavatel vyhrazuje právo smluvně 

zajistit místo i pro méně než 20 psů. 

VIII. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

 Krycí list – příloha č. 2 

 Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 
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