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VÝZVA  
 
 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitní režimu  
na stavební práce s názvem: 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ  

A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ 
 
uchazečům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitní režimu v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ). Veřejná zakázka je dle tohoto zákona vypsána dle § 14 
odst.3) a § 53 – zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce. 
 

1. Základní údaje o zadavateli: 

 

Název zadavatele: Obec Jíloviště 

Sídlo zadavatele: Pražská 81,  252 02 Jíloviště 

IČ:  00241334 

Statutární zástupce:  Ing. Vladimír Dlouhý 

ID datové schránky:  e8rbs4j 

Webové stránky zadavatele: www.jiloviste.cz  

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste  

Kontaktní osoba: Místostarostka RNDr. Jana Malá CSc 

Tel.:  +420 602 232 842 

E-mail:  mala@jiloviste.cz 

Administrace veřejné zakázky:   

firma:      eFact, s.r.o. 
jméno: Pavel Vích  
telefon: 728 444 655 
e-mail: vich@efact.cz  

 

  

http://www.jiloviste.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
mailto:mala@jiloviste.cz
mailto:vich@efact.cz
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2. Předmět zakázky: 

 
Multifunkční hřiště a hřiště malá kopaná (SO.01 a SO.02) 
Venkovní multifunkční hřiště umístěná na ploše veřejného sportoviště parc.č. 236/11, 241/4 k.ú 
Jíloviště.   
Multifunkční hřiště (rozměry 18x36m, plocha 648m2) je určeno pro tenis, volejbal, nohejbal a 
basketbal: 
Hřiště je po celém obvodu oploceno (výška 4m) a je přístupné dvoukřídlou brankou. Součástí oplocení 
je po celém obvodu odrazový mantinel do výšky 1m. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem 
prefabrikovaným obrubníkem uloženým do betonového lože. 
Definice stavebních prací: 
1. Zemní práce 
2. Zakládání 
3. Povrch hřiště - dodávka hrací plochy z umělého trávníku včetně lajnování pro tenis, volejbal, 
nohejbal a basketbal. 
Hřiště pro malou kopanou (rozměry 46x36m, plocha 1656m2) – určeno pro malou kopanou. 
Hřiště je oploceno ze všech 4 stran, z toho jednu stranu tvoří oplocení multifunkčního hřiště. Hřiště je 
přístupné dvoukřídlou bránou. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem prefabrikovaným 
obrubníkem uloženým do betonového lože. 
Definice stavebních prací: 
1. Zemní práce 
2. Zakládání 
3. Povrch hřiště - dodávka hrací plochy z umělého trávníku včetně lajnování pro malou kopanou 
s certifikátem pro mezinárodní utkání v Malé kopané. 

Umělý trávník bude mít certifikaci pro mezinárodní utkání v Malé kopané. 

 
Osvětlení hřišť (SO.03) 
Osvětlení venkovní multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou. 
Bude proveden výkop pro uložení kabelu, cca 220m běžných. Dále budou provedeny výkopy pro 
základové patky 6-ti stožárů. Osazení a instalaci 6 kusů stožárů výšky 10m. Ovládání bude umístěno v 
samostatně stojícím uzamykatelném rozvaděči a dále bude umožněno ovládání a regulace světel také 
bezdrátově (dálkový ovladač). 

 
Multifunkční hřiště a hřiště malá kopaná (SO.01 a SO.02) 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem 

45212220-4  Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 

45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení 

 
Osvětlení hřišť (SO.03) 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem 

45316100-6  
Instalace a montáž zařízení pro venkovní 
osvětlení 

 
Účastník v nabídce uvede lhůtu realizace zakázky v kalendářních týdnech s předpokládaným zahájením 
v měsíci březnu 2022 a dokončením v červenci 2022. 

S ohledem na výši prostředků očekává zadavatel nejvyšší cenu ve výši: 

- 6 512 399,- Kč bez DPH 
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3. Doklady k prokázání základní způsobilosti: 

Zadavatel požaduje doložit splnění kvalifikačních předpokladů:  

- Základní způsobilost  

Zadavatel rozhodl v souladu s § 53, odst. 4), že účastníci mohou do nabídky doklady o kvalifikaci 
předložit v kopiích a nebo je mohou nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

- Profesní způsobilost  

Profesní způsobilost účastník splní předložením kopií výpisů z veřejných rejstříků, popř. příslušných 
listin. V případě živnostenského oprávnění účastník splní, jestliže předloží oprávnění: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a nebo 

 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, a 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, a nebo 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

 

- Technická kvalifikace 

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč předložením:  

 přehledu obdobných zakázek v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu (min. 3 obdobný 

zakázky hřiště s umělým povrchem – předmět plnění v rozsahu min. 3.000 tis Kč bez DPH). 

 
Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního a 
živnostenského rejstříku mohou být předloženy v  prosté kopii, nesmí být k poslednímu dni lhůty 
pro podání nabídek starší 3 měsíců.   
Na výzvu zadavatele je však uchazeč povinen předložit konvertované dokumenty nebo 
s elektronickým podpisem vydávajícího orgánu. 

 

4. Hodnocení nabídek: 

Předložené nabídky budou posouzeny z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadavatele, které jsou uvedeny v této výzvě. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou 
vyřazeny.  

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Na základě 
součtu výsledných hodnot hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty bodového ohodnocení. 

 

Kritérium Váha 

kritéria 

1 Cena v Kč bez DPH  80 % 

2 Sociálně odpovědné zadávání 20 % 
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5. Lhůta pro podání nabídky:  

Zadavatel stanovil tuto lhůtu:  31.1.2022, 15:00 hod 

 

6. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:  

Nabídky se podávají v elektronické formě a to nejpozději do konce stanovené lhůty: 

Datum: 31.1.2022 

Čas: 15:00 hod.  

Nabídky Zadavatel požaduje podat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 

vhodne-uverejneni.cz. 

 

7. Zpřístupnění nabídek: 

Nabídky doručené nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek budou zpřístupněny: 

Datum: 31.1.2020 po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Zúčastnit se nemohou oprávnění zástupci účastníků, kteří podali nabídku. 

 

Jíloviště 4.1. 2022 
 
 
 


