
Výzva k podání nabídky  
na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřej. zakázkách 
na dodávku 

 
Název akce : 

 
„ Dětské hřiště v obci Žáravice“ 

 
 
A) Specifikace  zadavatele 
 
Název zadavatele:               Obec Žáravice  
IČ:            00274640  
Kontaktní  adresa  zadavatele:   Žáravice č.p. 29, 533 16 Vápno u Přelouče 
Statutární  zástupce  zadavatele:  ing. Miroslav Lopatář – starosta obce 
Odpovědná  osoba:              ing. Miroslav Lopatář – starosta obce 
Kontaktní  údaje:   774946235, 466946235 
                                                           ou.zaravice@worldonline.cz, 
miroslav.lopatar@gmail.com, 
Bankovní spojení:    94-12319561/0710 
 
 
B) Předmět soutěže 
 
Předmětem soutěže je výstavba dětského hřiště v obci Žáravice  
Jedná se o instalaci herních prvků : 
 
1x   Multifunkční sestava ve tvaru lodi ( výška volného pádu 1 m) musí obsahovat skluzavku, 
2 obdélníkové podesty, kormidlo, kreslící tabuli, lezící síť, lanový most, žebřík, lezící stěnu, 
šikmou rampu, šplhací lano 
 
1x   Houpačka se 2 sedátky 
 
1x   Houpadlo ve tvaru zvířete na jedné pružině 
 
1x   Pískoviště o rozměru min 2,5 x 2,5 m s krycí plachtou 
 
1x   Nízkopodlažní kolotoč o průměru podesty 70 cm 
 
1x Kombinovaný lanový balanční prvek s 5 lanovými cestami, musí obsahovat nerezovou  
hrazdu, 2 horizontální žebříky, houpací balanční kládu a balanční žebřík 
 
4x  Kláda na sezení dvoumetrová, o průměru cca 20 cm, kotvená do země 
 
 
včetně vybudování nezbytných dopadových ploch. 
 
C) Zadávací podmínky 
 
Akce je specifikována těmito zadávacími podmínkami: 
 



- zadavatel požaduje minimální záruční dobu 60 měsíců  
- celá stavba je zadávána tzv. “na klíč“, vybraný dodavatel stavby provede celé 

zajištění stavby včetně přidružených činností.  
- zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých prací prováděných na staveništi  
- Prvky budou zhotoveny z dřevin s přirozenou odolností kat.1 a 2 dle ČSN EN 350-

2:1994 
- Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem (dle ČSN EN 

1176) 
- Kovové součásti a spojovací materiály musí být z nerezové nebo žárově pozinkované 

oceli 
 

 
 
D) Kvalifikační předpoklady uchazeče 
 
Zadavatel požaduje po uchazeči: 
 

- prokázání oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský 
list) ne starší než 90 dnů v  kopii 

- předložení čestných prohlášení dle přiložených vzorů 
- předložení referencí o obdobných realizovaných zakázkách v posledních 5 letech 

s uvedením názvu akce, termínu realizace, objednatele, rozsahu prací a ceny 
- Předložení pojistné smlouvy, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou  dodavatelem  třetí osobě, v minimální výši 5 000 000,- Kč – stačí prostá 
kopie. 

 
 
 
E) Termíny plnění 
 
Předpokládané zahájení stavby     květen 2014 
Předpokládané dokončení díla      říjen 2014 
 
 
 
F) Zpracování cenové nabídky     
 
Cenová nabídka bude zpracována na základ ě podklad ů v bodu B) P ředmět sout ěže  
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, zadavatelem 
není přípustné její navýšení v důsledku inflace, změny cen materiálů apod. Tato cena 
nepřesáhne částku 450 000 Kč vč. DPH 
 
Nabídka musí respektovat současně platnou daňovou soustavu. 
Cenu uveďte:   - bez DPH 

- DPH 
- včetně DPH 

 
 
 
 
 
 

G) Obsah nabídek  
 
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originále) v písemné formě a v českém 
jazyce. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 



Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. 
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně 
příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 
Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
Nabídky budou zpracovány s jednotným uvedeným členěním:  
 

1. Přesný název a adresa uchaze če. Jméno odpov ědného zástupce, telefonní, e-
mailové, pop ř. jiné spojení 

2. Doklady prokazující kvalifika ční předpoklady uchaze če (stanovené v bod ě D 
této výzvy) na všechny provád ěné práce v rámci celého díla  

3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s t ěmito podmínkami 
4. Položkový rozpo čet včetně specifikací použitých materiál ů 
5. Podepsaný návrh smlouvy se zadavatelem na p ředmět pln ění zakázky v četně 

termínu pln ění, způsobu fakturace, záru ční doby a sankcí) 
 

Nabídky musí být podepsány oprávněnou osobou ! 
 
 
 
H) Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne:  
 

16.5.2014 do 15 hodin  
 
Nabídky budou přijímány v označených a zalepených obálkách na adrese:  
 
 Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16 Vápno u Přelouče 
 
Obálka bude označena „ H řišt ě “   
 
Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče. 
Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a posuzovány. 
Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující prezenční razítko 
podatelny úřadu 
 
 
 
I) Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami: 
 
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 90 dnů ode dne otevírání obálek. 
 
 
J) Kritéria pro vyhodnocení nabídek 
  
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná radou města. 
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje. 
Hodnotící kritéria : 
 
Výše nabídkové ceny      váha 100 % 
 



 
 
K) Ostatní 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů 
- výzvu na zakázku zrušit 
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky 
 
V případě, že nabídka nebude obsahovat požadovanou dokumentaci, bude z hodnocení 
vyřazena. 
 
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím rozhodnutí o 
přidělení zakázky. 
 

                                                            
 
 
 

Datum : Žáravice 15.4.2014 


