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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
Obec Holoubkov, se sídlem Obecní úřad Holoubkov, 338 01 Holoubkov č.p. 48 Vás vyzývá 
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka a montáž herních 
prvků pro dětské hřiště u Mateřské školy Holoubkov. 
 
Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění Veřejné zakázky na dodávku nepřesahuje 
limit 2 000 000,- Kč bez DPH, jedná se v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon o VZ“) o veřejnou 
zakázku malého rozsahu, a tato Veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 
Zákona o VZ není zadávána v zadávacím řízení dle Zákona o VZ. 
 
 
I. Identifikační údaje Zadavatele 
 

Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště u Mateřské 
školy Holoubkov 

Zadavatel 
Název: Obec Holoubkov 
IČ : 00258717 
Adresa sídla: 338 01  Holoubkov č.p. 48 
Statutární zástupce Miroslav Vild, starosta 
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fišer, místostarosta 
Telefon, fax: tel./fax: 371 751 165, mobil: 728 020 276 
E-mail: lukas-fiser@centrum.cz 

 
 
II. Informace o předmětu Veřejné zakázky 
Záměrem zadavatele je vybudovat na pozemcích parc. č. 214/25 a parc. č. 214/27 v k.ú. 
Holoubkov o velikosti přibližně 40 x 25 m (viz příloha č. 1) nacházející se u Mateřské školy 
Holoubkov, č.p. 157 dětské hřiště pro nejmenší děti ve věku do 7 let. Předmětem této 
Veřejné zakázky je dodávka a montáž nových herních prvků, případná renovace stávajících 
herních prvků (dle dohody) a související terénní úpravy na tomto dětském hřišti. 
 
Minimálně požadované herní prvky: 

· 1x skluzavka, 
· 2x houpačka, 
· 1x lezecká či prohazovací stěna, 
· 1x tabule na kreslení s počítadlem, 
· 1x kolotoč, 
· vahadlové a pružinové houpačky dle uvážení, 
· 4x parková lavička. 

 
Stávající herní prvky k renovaci (dle dohody): 

· pískoviště včetně zastřešení, 
· domeček. 
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Každému zájemci o podání nabídky je doporučeno si místo budoucího dětského hřiště osobně 
prohlédnout, zjistit stávající stav na místě a na základě toho navrhnout vhodné herní prvky a 
jejich rozmístění. Termín prohlídky je možný kdykoliv po předchozí telefonické domluvě 
s místostarostou Ing. Fišerem na tel.: 728 020 276. Výsledná nabídková cena bude obsahovat 
také náklady na osev trávy a případnou výsadbu zeleně a stromků. 
 
Součástí Veřejné zakázky je také předání veškerých certifikátů a dokladů o tom, že dodávané 
herní prvky splňují ČSN a další předpisy o bezpečnosti provozu na dětských hřištích. 
 
 
III. Doba plnění Veřejné zakázky 
Předpokládaný termín dodávky a montáže herních prvků jsou měsíce červenec a srpen 2010. 
 
 
IV. Místo plnění Veřejné zakázky 
Místem plnění Veřejné zakázky jsou pozemky parc. č. 214/25 a parc. č. 214/27 v k.ú. 
Holoubkov u budovy Mateřské školy Holoubkov, č.p. 157. 
 
 
V. Kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje, aby zájemce za účelem prokázání splnění kvalifikace k plnění Veřejné 
zakázky předložil  
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, který ke dni podání nabídky nesmí být starší než 90 dnů; 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

pokrývajícím předmět Veřejné zakázky. 
 
Doklady k prokázání splnění kvalifikace předloží zájemce v originále či v úředně ověřené 
kopii. 
 
Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje Zadavatel, aby každý z nich 
předložil výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence. Oprávnění k podnikání 
v rozsahu pokrývajícím předmět Veřejné zakázky jsou tito dodavatelé podávající společnou 
nabídku oprávněni prokázat společně. Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, musí 
být v nabídce předložen originál či úředně ověřená kopie smlouvy, z níž bude zcela 
jednoznačně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Veřejné 
zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných 
povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky zavázány společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z Veřejné zakázky. 
 
 
VI. Obchodní podmínky zadavatele 
 
Smluvní cena za poskytnutou dodávku bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu 
plnění Veřejné zakázky. 
Termín plnění: vybraný zájemce je povinen dodržet termín dodávky zařízení daný článkem 
III. této výzvy. 
Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy na dodávku zařízení ani částečné platby. 
Dodávka zařízení bude vyfakturována najednou po splnění celého předmětu této Veřejné 
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zakázky a po podepsání předávacího protokolu, ve kterém nebudou obsaženy žádné vady či 
nedodělky bránící v užívání předmětu díla. 
Odpovědnost dodavatele: dodavatel poskytuje záruku a přebírá odpovědnost za bezvadnou 
dodávku a montáž herních prvků v rámci této Veřejné zakázky ve stanoveném čase a při 
splnění všech ČSN a jiných předpisů o bezpečnosti provozu na dětských hřištích. 
Odstoupení od dodávky: Zadavatel je oprávněn od závazků vyplývajících z této Veřejné 
zakázky odstoupit a fakturu neproplatit v případě, že dodavatel ve stanovené lhůtě nesplní 
předmět této Veřejné zakázky či neodstraní zadavatelem písemně oznámené nedostatky 
plnění. 
 
 
VII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
Zájemce provede ocenění všech dodávaných položek uvedených v čl. II této výzvy, a to 
v členění: 

a) nabídková cena v Kč bez DPH, 
b) DPH vypočtená podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 

znění, ve výši platné ke dni podání nabídky, 
c) nabídková cena v Kč včetně DPH. 

 
Nakonec zájemce sečte všechny nabídkové ceny ve výše uvedeném členění a výslednou cenu 
za splnění celého předmětu této Veřejné zakázky viditelně označí. Takto stanovená cena je 
cenou maximálně možnou za splnění Veřejné zakázky. Při jejím stanovení musí vzít zájemce 
v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu Veřejné 
zakázky v jeho plném rozsahu. 
 
 
VIII. Kriteria hodnocení nabídek 
Předložené nabídky budou hodnoceny podle následujících kriterií: 
 
1. Nejnižší nabídková cena 
2. Kvalita a rozsah návrhu na rozmístění herních prvků 
3. Kvalita a materiál dodávaných herních prvků 
4. Poskytnutá záruka, kvalifikační předpoklady zájemce, 
    kvalita formálního zpracování nabídky, certifikace herních prvků 
 
 
IX. Lhůta pro podávání nabídek 
Zájemce je povinen předložit Zadavateli svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky, 
zpracovanou v souladu s touto výzvou, buď osobně či poštou nejpozději do 31.5.2010 do 
14:00 hodin na adresu Obecní úřad Holoubkov, 338 01 Holoubkov čp. 48. 
 
Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO 
ROZSAHU – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MŠ – NEOTEVÍRAT“. 
 
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou je zájemce vázán podanou nabídkou, činí 45 dnů, přičemž 
počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
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X. Požadavky Zadavatele na formální a obsahovou stránku nabídky 
Nabídku zpracovanou v souladu s touto výzvou předloží zájemce písemně v českém jazyce. 
Nabídka bude obsahovat: 

a) grafický návrh s rozmístěním herních prvků na pozemcích budoucího dětského hřiště, 
který obsahuje minimálně požadované herní prvky dané čl. I. této výzvy a dále další 
herní prvky, zeleň či další návrhy dle vlastního uvážení a zkušeností zájemce, 

b) technické listy všech nabízených herních prvků (rozměry, materiály, nutnost dopadové 
plochy, certifikáty apod.), 

c) ocenění jednotlivých položek uvedených v grafickém návrhu a celkovou nabídkovou 
cenu za splnění Veřejné zakázky v celém rozsahu, 

d) doklady k prokázání splnění kvalifikace podle článku V. této výzvy, 
e) reference či další podklady, které mohou zájemci pomoci uspět při hodnocení 

předložených nabídek, 
f) Prohlášení zájemce uvedené v příloze č. 2 podepsané oprávněnou osobou. 

 
 
XI. Další podmínky a práva Zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
zájemcem v nabídce, 

b) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení a nevracet zájemcům podané nabídky, 
c) zrušit řízení k zadání Veřejné zakázky kdykoliv až do potvrzení objednávky na plnění 

Veřejné zakázky a nevybrat žádného uchazeče, a to bez uvedení důvodu. 
 
 
Přílohy: č. 1 – Kopie katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků 
               č. 2 – Prohlášení zájemce 
 
 
V Holoubkově dne 21.4.2010 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… 
 Ing. Lukáš Fišer 
 místostarosta obce Holoubkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 
 

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 
 
 

Prohlášení zájemce o plnění Veřejné zakázky 
 
 
 
Prohlašuji tímto, že: 
 
 

· splňuji kvalifikační kritéria  technické způsobilosti ve všech bodech tak, jak je 
zadavatel vymezil v zadávacích podkladech veřejné zakázky, 

· nabízené herní prvky splňují ČSN a další předpisy o bezpečnosti provozu na 
dětských hřištích, 

 
· souhlasím s předloženou výzvou k podání nabídky ve všech bodech, 

 
· jsem oprávněn/a učinit tuto nabídku a na důkaz toho podepisuji toto prohlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
Jméno:  ________________________________________________  
 
 
Funkce:  ________________________________________________  
 
 
Adresa:  ________________________________________________  
 
 
Kontaktní údaje:  _________________________________________  
 
 
 _______________________________________________________  
 
 
 
V …………………………….. dne …………………… 
 
 
Razítko a podpis: 
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