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Výzva k podání nabídky 
výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů  
 

Název zadavatele: Obec Jíloviště 

Sídlo zadavatele: Pražská 81, 262 02 Jíloviště 

IČ zadavatele: 00241334 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: Ing. Vladimír Dlouhý, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele, její 
telefon a e-mail adresa: 

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta obce, 257 730 274, 
dlouhy@jiloviste.cz 
 

Název zakázky: 
 
Workout – volnočasové aktivity 
 

Druh a předmět zakázky:  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
Předmětem jsou stavební práce a dodávka herních prvků 
workoutového hřiště v obci Jíloviště. 
 

Datum vyhlášení zakázky:  13. července 2021 

Lhůta pro podání nabídky: 23. července 2021 do 9:30 hodin 

Datum, čas a místo konání 
otevírání obálek 

23. července 2021 v 9:30 hodin, Obecní úřad Jíloviště, 
Pražská 81, 262 02 Jíloviště 

Způsob podání nabídek: 
Poštou nebo osobní doručení na adresu: 
Obecní úřad Jíloviště, Pražská 81, 262 02 Jíloviště 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 
1. Základní způsobilost (čestné prohlášení) 
2. Profesní způsobilost (výpis z OR, Živnostenský list) 
3. Technická kvalifikace (technické listy a certifikáty) 
 
Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.   

Místo dodání / převzetí plnění Místem plnění je obec Jíloviště, okres Praha-západ. 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena 

Jazyk pro předkládání nabídek Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
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Příloha „Výzvy k podání nabídky“ ze dne 13. července 2021 

Zadávací dokumentace 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
 
 

Workout – volnočasové aktivity 
 

Zadavatel:  Obec Jíloviště 
 
 
1.   Základní ustanovení  
 
 
 

1) Zadavatel vypisuje výzvu k podání nabídek na zakázku, jejíž předpokládaná hodnota v případě 
veřejné zakázky na stavební práce nedosáhne předpokládané hodnoty vyplývajícího z ustanovení § 
27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon). Zadavatel využívá ustanovení § 31 zákona, kdy zadavatel není povinen zadávat veřejné 
zakázky malého rozsahu podle zákona, ale je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 citovaného 
zákona. Zohlednění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 zákona je popsáno v příloze č. 7 zadávací dokumentace. Zakázka je 
v souladu se směrnicí obce Jíloviště č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

2) Pro uskutečnění stavebních prací se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními občanského zákoníku 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a těmito zadávacími podklady. 

3) Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně 
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 

4) Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj.  

5) Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k této zakázce včetně všech příloh je uveřejněna 
na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste.  

6) Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení. 
Datum ukončení předkládání nabídek je 23. července 2021 v 9:30 hodin. Otevírání nabídek se 
uskuteční 23. července 2021 v 9:30 hodin v budově Obecního úřadu Jíloviště, Pražská 81, 262 02 
Jíloviště. 

7) Vysvětlení zadávacích podmínek – účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení 
zadávacích podmínek. Písemná žádost (postačí formou e-mailu) musí být zadavateli doručena 
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení 
zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích 
podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti, a to nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 

Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:    Obec Jíloviště 
Sídlo zadavatele:    Pražská 81, 262 02 Jíloviště 
IČ zadavatele:    00241334     

Jméno statutárního zástupce zadavatele:  Ing. Vladimír Dlouhý, starosta obce  
Osoba oprávněná jednat:   Ing. Vladimír Dlouhý, starosta obce  

E-mail:     dlouhy@jiloviste.cz 
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Telefon:     +420 257 730 274 

 
Zastoupení zadavatele 
 

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 43 zákona nechat smluvně zastoupit při provádění úkonů podle tohoto 
zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedeného zástupce. Zástupce předložil 
písemné čestné prohlášení, že není ve střetu zájmů, nemá zájem získat osobní výhodu nebo snížit 
majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Zástupce zastupuje zadavatele při provádění úkonů 
souvisejících se zadávacím řízením s vyloučením činností uvedených v § 43 odst. 2 zákona (výběr 
dodavatele, vyloučení účastníka nebo rozhodnutí o námitkách). Zástupce vypracoval kompletní zadávací 
dokumentaci kromě přílohy č.4 Projektová dokumentace a přílohy č. 6 Položkový rozpočet slepý.  
 
Osoba pověřená činnostmi zadavatele:   JASTA CZ s.r.o. 
IČ:      04525493 
Sídlo a adresa:     Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:   Mgr. Ondřej Staněk 
Tel.:       +420 465 524 782, 731 278 401 
E-mail:      ondrej.stanek@jastaconsulting.cz 
 

 
2.   Vymezení předmětu zakázky 
 
 
 

1) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávka herních prvků workoutového hřiště 
v obci Jíloviště. Na pozemku p.č. 236/11, k.ú. Jíloviště budou instalovány 3 lanové prvky: balanční 
lanová stezka, čtyřúhelník, lanová pyramida, 7 fitness prvků: jezdec, orbitrek, veslař, stepař + 
odrážedlo, malé a velké tai chi kolo, serfař + twister, běžec, 1 workoutová sestava a 2 workoutové 
prvky to celé na litém polyuretanovém povrchu. Dále bude hřiště doplněno dvěma kusy laviček 
pro mládež, třemi kusy laviček bez opěradla, pěti parkovými sety, pěti odpadkovými koši a třemi 
stojany na kola.  

2) Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci (příloha 4) a 
technické specifikaci (příloha 5), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle klasifikace CPV:  

37535200-9 Vybavení hřišť 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení prací:  po podpisu smlouvy 
Termín dokončení prací: 31. října 2021 
Uvedený termín ukončení realizace je závazný. 
 

Místem plnění je pozemek p.č. 236/11, k.ú. Jíloviště, okres Praha-západ. 
 

 
 

 
3.   Hodnotící kritéria a zadávací lhůta 
 
 
 

1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. 

 

2) Zadávací lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. 
 

  
 

 
4.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele 
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Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele v následujícím 
rozsahu:   
 
 
 

1) Základní způsobilost 
Splnění základní způsobilosti ve smyslu § 75 zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení, bližší 
specifikace viz příloha 3 zadávací dokumentace. 
 

2) Profesní způsobilost 
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením kopie: 
 
• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce od posledního dne pro podání nabídky, 
• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (účastník doloží živnostenské listy, 
koncesní listiny či licence apod.).  

 

3) Technická kvalifikace 
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením: 
 
• technických listů výrobků s certifikáty dle ČSN 1176 nebo ČSN 16630 dle požadovaných 

technických parametrů. 
 

Účastník předloží technické listy a certifikáty požadovaných výrobků, ze kterých bude zřejmé, že výrobky 
určené k dodání splňují požadované technické parametry a příslušnou ČSN. Splnění požadovaných 
parametrů doloží účastník formou čestného prohlášení – vyplněné a podepsané tabulky technických 
parametrů (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Technické listy předloží vybraný dodavatel na vyžádání 
před podpisem smlouvy. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy předložení 
dokladů kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii. 
 
 

 
 

 
5.   Požadavky na způsob zpracování nabídky 
 
 

 

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídka 
bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.  

2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

3) Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, opatřené razítkem účastníka a zřetelně 
označené nápisem: 

„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení Workout – volnočasové aktivity.“ 
 
Na obálce musí být adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, že nabídka bude podána po 
lhůtě pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se pohlíží, jako 
by nebyla podána. Tato nabídka nebude komisí otevřena a bude pouze archivována jako součást 
výběrového řízení. Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídky.  

4) Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním na 
adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. července 2021 v 9:30 hodin, přičemž 
rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.  

5) Nabídka musí obsahovat: 

a) krycí list nabídky (viz Příloha 1), 
b) návrh smlouvy o dílo předložený zadavatelem podepsaný statutárním zástupcem 

účastníka (viz Příloha 2), 
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c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz Příloha 3), 

d) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti uvedené v článku 4. této zadávací 
dokumentace, 

e) technická specifikace technologického zařízení vyplněná účastníkem (viz Příloha 5), 

f) oceněný položkový rozpočet (viz Příloha 6). 
 
 
6) Účastník sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem, 

který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění. 

7) Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel byl hlavním realizátorem akce, a případné subdodávky 
tvořily nejvýše 20 % celkového objemu zakázky. 

8) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem 
účastníka. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy, který účastník doplní a předloží 
jako součást nabídky (podepsaný statutárním zástupcem, opatřený razítkem a datem podpisu). V 
případě, že účastník předloží svůj odlišný návrh smlouvy, bude tato nabídka vyřazena z hodnocení. 

  




