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1. PREAMBULE 
 
Odesláním této zadávací dokumentace zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky do výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Výběrové řízení je řešeno mimo režim zákona, zadavatel se 
však v dokumentech a v rámci průběhu výběrového řízení odkazuje na vybraná ustanovení zákona, která 
je účastník povinen respektovat. 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

Název veřejné zakázky:  Hřiště pro zdraví našich dětí 
Druh zakázky:   veřejná zakázka na dodávku 
Způsob zadání:  veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o 

zadávací řízení podle z. č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek) 

 
Název zadavatele:  Obec Horní Bojanovice 
Adresa: Horní Bojanovice 96, 693 01 Horní Bojanovice Vltavou 
IČ:   00283169 
DIČ:         - 
Kontaktní osoba: Ladislav Kachyňa, starosta obce 
E-mail: info@hornibojanovice.cz 
 

3. PŘEDMĚT ZADÁVANÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem zakázky je vybudování workoutového hřiště v obci zadavatele, dle Přílohy č. 1 Návrhu 
smlouvy o dílo.  
 
Termín zahájení: 

− po podpisu SOD oběma stranami 

 

Termín ukončení: 

−  nejpozději do konce června 2021 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena:  do dne 25.9.2020 do 09.00 hod.  
Způsob pro podání nabídek: 

• elektronicky / elektronickou korespondencí na email zástupce zadavatele 

• emailovou adresou pro komunikaci je:  tender@regiozona.cz  
 
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem odeslání zadávací dokumentace. Za doručenou nabídku je 
považovaná ta nabídka, která bude elektronicky doručena do stanovené lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  
 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ  
 
Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání způsobilosti dodavatelů a požadovaný způsob prokázání: 
 

• Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) z. č. 134/2016 Sb.  
o čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace) 
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• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) z. č. 134/2016 Sb.  
o výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje. 
o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 
Alternativně může dodavatel prokázat splnění (určité části) kvalifikace:  

o předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona,  

o předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. zákona 
nebo  

o předložením certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných 
dodavatelů dle § 233 a násl. zákona. 

 
6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  

 

• Zadavatel nepřipouští varianty nabídek 
 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
Zadavatel stanovil tyto požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena 
v české měně (Koruna česká).  

• Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících. 
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být 
platná až do doby stanoveného dokončení díla. 

• Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: 
o Vyplněný krycí list nabídky  
o Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH 

• Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH 

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením § 16 zákona a 
pro účely řízení je stanovena v předpokládané hodnotě bez DPH.  

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 473 000,00 Kč 
 

Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu: 

• Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby 
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb 
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

• Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat služby, práce 
a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky.  

 
8. POŽADAVKY A PODMÍNKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
Zadavatel stanovil tyto požadavky na zpracování nabídky: 

• nabídka bude zpracována v jazyce českém v písemné formě 

• nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče 

• nabídka musí splňovat formální i obsahové požadavky zadávací dokumentace 

• nabídka musí obsahovat všechny přílohy požadované zadávací dokumentací 



 
 

• nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (osoba 
oprávněná jednat za uchazeče doloží plnou moc – originál či ověřená kopie) 

• nabídka musí obsahovat základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) z. č. 134/2016 
Sb., které se prokazuje čestným prohlášením (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace) 

• nabídka musí prokázat profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) z. č. 134/2016 Sb. 
 

Nabídka bude složena následovně: 

• Obsah nabídky – nepovinný 

• Vyplněný krycí list nabídky  
o viz příloha č. 1 zadávací dokumentace 

• Základní způsobilost v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci  
o viz příloha č. 2 zadávací dokumentace  

• Profesní způsobilost v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci  

• Podepsaný text návrhu smlouvy / rozpočtu osobou oprávněnou jednat za účastníka  
o Účastník v nabídce předloží návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu 

 
9. ÚDAJE O HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

 
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky, nabídky budou hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti.  Kritérium pro hodnocení nabídek: 

• celková výše nabídkové ceny vč. DPH (v Kč)  100 % váha 
 
Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky (§ 114, odst. 1). Posuzuje se nabídková 
cena vč. DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek 
podle nejnižší nabídkové ceny platí, že jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou.  

 
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
• Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, která 

bude obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Dodavatel je oprávněn 
vystavit fakturu po úplném a bezvadném dokončení díla a podepsání protokolu o předání 
převzetí díla. Splatnost faktur je 30 dní. 

• Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

11. OSTATNÍ INFORMACE 
 

• Každému uchazeči budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce (zadávacích 
podmínkách). 

• Pokud uchazeč s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu o dílo do zadavatelem 
stanovené lhůty, vyhrazuje si zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla 
hodnocena jako druhá v pořadí. 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

• Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení ze strany 
zadavatele. 

• Odevzdáním zakázky uchazeč souhlasí s podmínkami soutěže.  

• Účastníci jsou povinni poskytnout plnění dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, 
resp. v jejich přílohách. Poskytnutí jiného, takto nedefinovaného plnění, by bylo v rozporu se 



 
 

zadávacími podmínkami a zadavatel je povinen takového účastníka vyloučit z výběrového řízení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat účastníka výběrového řízení, aby věrohodně prokázal (např. 
předložením vzorků), že jim nabízené plnění splňuje zadávací podmínky.  

 
12. OPRÁVNĚNÍ ZADAVATELE ZRUŠIT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo změnit či doplnit zadávací podmínky, a 
to i bez udání důvodu 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení z těchto důvodů: 
o nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky 
o nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na 

předmět plnění zakázky nebo byly všechny nabídky vyřazeny 
o byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávacích podmínkách 
o odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavatelem požadovanou součinnost ani třetí 

uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.  
o odpadly důvody pro pokračování ve výběrovém řízení v důsledku podstatné změny 

okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s 
řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil 

o pokud se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, vč. 
důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém 
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv – jedná 
se o důvody objektivního charakteru 

o pokud obci nebude přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
 

13. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle zákona č. 134/2016 Sb., § 74 o splnění základní způsobilosti 

• Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 
o Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 


