
 
 

Výzva k podání nabídek  
1.  Identifikační 

údaje zadavatele 
Zadavatel: 
Sídlo: 
IC: 
 
Statutární zástupce: 
 
Smluvní zastoupení  
zadavatele dle § 43 
ZZVZ: 

Obec Dobratice 
Dobratice 49, Dobratice 739 51 
00577057 
 
RNDr. Alena Kacířová, starostka obce 

 
D.P.R. Management s.r.o., IČ:28612779 
Renáta Klodová 
Tel. 774 484 201 
klodova@dprm.cz, info@dprm.cz  

2. Název veřejné 
zakázky  

LESOPARK DOBRATICE – VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ 

3. Informace o 
způsobu 
vyhlášení 
výběrového 
řízení 

Zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a 

technických či jiných podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné 

zakázky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. 

Písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve 

smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 

zakázek (dále jen ZZVZ). 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel 

chce některé ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při 

posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle 

zákona. 

4. Obecné zásady Uchazeč je povinen se před předložením nabídky podrobně seznámit 
s kompletní zadávací dokumentaci a jejími přílohami a vyjasnit se před 
podáním nabídky případné nejasnosti. 

5. Specifikace 
předmětu 
veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy na veřejné 
hřiště. Veřejná zakázka obsahuje budování zpevněných a vybavení herními 
prvky.  
 
 

6. Doba plnění 
veřejné zakázky 

Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky následující termíny: 
Termín zahájení: květen 2020 
Termín ukončení max. do: 90 kalendářních dnů  

7. Zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázaní po dobu třech měsíců, tato lhůta začíná 
běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

8. Zadávací 
dokumentace 

Zadávací dokumentaci, vč. příloh je možné vyžádat od 06.03.2020 Zadávací 
dokumentace bude poskytnuta elektronicky na kontaktní e-mail uchazeče. 
Kontaktní e-mail zadavatele klodova@dprm.cz  

9. Lhůta pro podání 
nabídky 

Nabídky se předkládají v listinné podobě. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek. Nabídky je nutné doručit na adresu zadavatele – Obec 
Dobratice 49, 739 51 Dobratice. 
Lhůta pro podání nabídek v souladu s výzvou pro podání nabídek začíná běžet 
dne 06.03.2020 a skončí dne 25.03.2020 v 11,00 hodin.  

10. Požadavky a 
podmínky pro 
zpracování 
nabídky 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky s uvedením 
textu „Neotvírat“ opatřené razítkem v místě přelepu obálky, na které musí být 
uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka 
byla podána po uplynutí lhůty. Uchazeč předloží nabídku 1x v originále a 
v jedné prosté kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována 

v českém jazyce. 
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11. Způsob 
podepisování 
nabídky 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a smlouva musí být 
podepsána uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Úředně 
ověřenou kopii plně moci zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky 
uchazeče. 

12. Dodatečné 
informace 
k zadávacím 
podmínkám 

Uchazeč je oprávněn po kontaktní osobě zadavatele požadovat písemně 
vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná žádost, elektronicky zaslána 
prostřednictvím e-mailu musí být zadavateli doručena nejpozději 4 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní e-mail 
klodova@dprm.cz. Kontaktní osoba zadavatele odešle dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám do 2 pracovních dnů po doručení požadavku na 
poskytnutí dodatečných informaci všem uchazečům.  

13. Požadavky na 
obsah nabídky 

 Uchazeč předloží následující dokumenty s dodržením pořadí dle 
následujících bodů: 

❖ Krycí list nabídky 
Na krycím listu budou uvedeny základní identifikační údaje uchazeče, včetně 
osob zmocněných k dalšímu jednání, nejvýše přípustná nabídková cena 
v členění dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné 
jménem uchazeče nebo za uchazeče jednat.  

❖ návrh smlouvy – obchodní podmínky 
Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Návrh smlouvy musí po obsahové 
stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče.  
Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy měnit, je pouze oprávněn návrh 
smlouvy doplnit tam, kde je to možné. 
Přílohou návrhu smlouvy bude oceněný soupis prací – výkaz výměr a časový 
harmonogram. 

❖ Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

❖ Kopie profesních kvalifikačních předpokladů 
❖ Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů 

14. Zrušení 
zadávacího řízení 

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do data 
uzavření smlouvy.  
Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče informovat. 
Zadavatel není odpovědný za jakékoliv škody, ani případný ušlý zisk, které 
souvisí se zrušením zadávacího řízení. Zadavatel nehradí žádné náklady, které 
mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. 

15. Postup 
zadavatele při 
posouzení 
kvalifikace 

Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů 
stanovených v zadávací dokumentaci. Uchazeči, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, budou ze zadávacího řízení zadavatelem vyřazeni. Zadavatel tyto 
skutečnosti vyřazeným uchazečům písemně oznámí. 

16. Základní 
kvalifikační 
předpoklady 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením: 
čestného prohlášení ne starší 90 dnů přede dnem zahájené zadávacího řízení 
a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. 
Z obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní 
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74  

odst. 1 ZZVZ, tzn., že způsobilým není dodavatel, který:  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený 
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v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 
němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat 

tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, 

musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické 

osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a 

vedoucí pobočky závodu. 

17. Profesní 
kvalifikační 
předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží uvedené 
doklady v prosté kopii 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 
má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění), 
doklad může být nahrazen výpisem z živnostenského rejstříku,  
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo přípravné a dokončovací 
stavební práce, specializované stavební činnosti 
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

18. Technické 
kvalifikační 
předpoklady 

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či 
za uchazeče. Z obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné 
technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 
 
Zadavatel požaduje v případě prokazování kvalifikačních předpokladů seznam 

dodávek provedených dodavatelem za posledních 5 let přede dnem zahájení 

zadávacího řízení. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2 zakázky. Výstavba 

dětského hřiště vč. dodávky herních prvků, kde hodnota každé stavby činila 

minimálně 900 000,- Kč bez DPH každé z nich 

 
19. Hodnocení 

nabídek 
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 ZZVZ  podle 

základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.  



 
 

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude hodnotit pouze nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH. 

20. Přílohy a) Krycí list nabídky 
b) Čestné prohlášení – základní způsobilost 
c) Čestné prohlášení – technická způsobilost 

d) Návrh smlouvy – obchodní podmínky 

e) Výkaz výměr, Technická zpráva a situace rozmístění herních prvků 
 

V Horních Tošanovicích dne 06.03.2020 

 

 

 

D.P.R. Management s.r.o. 

Renáta Klodová  

zpracovatel výběrového řízení, zástupce zadavatele  
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