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ČLÁNEK I. PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD) je zpracována 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. 

Zpracování této zadávací dokumentace je provedeno dle nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání 

veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.  

Rovněž v souladu s odst 4, § 6, Zák. 134/2016 Sb. jsou v zadávací dokumentaci zapracovány požadavky na 

odpovědné zadávání. 

Tato Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 Zákona. 

Zadavatel upozorňuje účastníka zadávacího řízení (dále v této ZD jen „účastník“) na skutečnost, že zadávací 

dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků 

vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 

požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci resp. jejich přílohách, ale též ustanoveními příslušných obecně 

závazných norem.  

Účastník je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Dále je 

povinen předložit veškeré dokumenty požadované v textové části zadávací dokumentace, příp. požadované 

v uvedeném oznámení zadávacího řízení.  

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, 

materiál, příp. technologii, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, 

technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky 

obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 53, odst. 5) ZZVZ, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 

nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují 

za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení 

vyloučeny. 

Zástupce zadavatele i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti 

a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele. 
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ČLÁNEK II.  IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 

ODDÍL 2.01  ZADAVATEL 

 

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 

 

ODDÍL 2.02  SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

 

Název osoby: eFact, s.r.o. 

Sídlo osoby: Michalská 3/430, 110 00 Praha 1 

IČ:  27309304 

ID datové schránky: w4y24fn 

Kontaktní osoba: Pavel Vích 

Tel.:  728 444 655 

E-mail:  vich@efact.cz 

Zadávací dokumentace byla připravena v tomto rozsahu: 

- smluvním zastoupením zadavatele všechny články této zadávací dokumentace s výjimkou technické 

dokumentace a rozpočtu 

- technickou dokumentaci a rozpočet společnost:  

PRINS spol. s r.o., Badeniho 5/29, Praha 6 – Hradčany, 160 00 

http://www.jiloviste.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
mailto:mala@jiloviste.cz
mailto:vich@efact.cz
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ČLÁNEK III.  PŘESNÝ POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce  (§ 14 odst. 3) a 4)  ZZVZ). 

 

ODDÍL 3.01  PŘEDMĚT ZAKÁZKY  

Předmětem zakázky je vybudování dvou hřišť s umělým povrchem a zařízením sportovišť, umístěných na ploše 

stávajícího veřejného sportoviště vč. vybudování umělého osvětlení: 

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

 Osvětlení hřišť (SO.03) 

 

ODDÍL 3.02  CPV KÓDY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

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 

 

ODDÍL 3.03  VYMEZENÍ OBSAHU ZAKÁZKY 

Dodávka a práce jsou podrobně vymezeny v Přílohách č. 4,6 a 7. 

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: 
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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). 

 

Úplným a bezvadným splněním zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání zařízení, provedení prací v 

souladu s projektovou a realizační dokumentací, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy, 

včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dodávek, dále 

provedení všech činností souvisejících s úplným splněním veřejné zakázky. 



 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

 

 

Obec Jiloviste_Hriste_Zadavaci dokumentace_v.1.2_220103 8 

ODDÍL 3.04  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ odst. 1) a 2) a 6)  a § 18 odst. 1) a 

2) jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky 

v této výši: 

6 512 399,- Kč bez DPH   

Zadavatel stanovuje, že neposkytuje žádné plnění v souvislosti s účastí účastníků v zadávacím řízení. Tím není 

dotčena povinnost dle § 40 odst. 4 ZZVZ. 

 

ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

Místo plnění:  

- parc.č. 236/11, 241/4 k.ú Jíloviště 

 

ČLÁNEK V. TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

Předpokládané doba plnění: 

- zahájení 03/2022 

- ukončení 07/2022 

Místo plnění bude předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště/místa 

plnění. 

Zadavatel si vyhrazuje termín podpisu smlouvy stanovit dle harmonogramu zasedání Rady obce Jíloviště. 

 

ČLÁNEK VI. VARIANTY NABÍDKY  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
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ČLÁNEK VII.  POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKA A JEJÍ PROKÁZÁNÍ  

Účastník je povinen prokázat, že je způsobilým dodavatelem a proto předloží zadavateli doklady, kterými 

prokazuje splnění základní způsobilosti ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.  

Veškeré doklady požadované k prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníka mohou být předloženy v kopii (v 
případě výpisů z veřejných rejstříků s uvedením dne platnosti a elektronicky podepsané). Doklady prokazující 
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 

kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 

pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení 

ke kvalifikaci. Zadavatel může požadovat po Účastníkovi, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 

nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy by 

došlo ke změně nabízeného plnění, ceny, anebo hodnocených parametrů. Účastník je povinen splnit tuto 

povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo 

nesplnění povinnosti informovat zadavatele o změně své kvalifikace je důvodem k vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí Účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti 

v zadávacím řízení s uvedením důvodu.  

 

ODDÍL 7.01  ZÁKLADNÍ  ZPŮSOBILOST   

V souladu s ust. § 74 ZZVZ je účastník povinen prokázat, že je způsobilým dodavatelem.  

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. 

Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat ve smyslu § 122 odst. 3 písm. a).  před podpisem smlouvy 

předložení originálních dokladů ve smyslu § 75 prokazujících jeho základní způsobilost podle § 74. 

 

(A)  PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI DLE § 75 ZZVZ  

Účastník předloží v souladu s § 75 ZZVZ zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění základní 

způsobilosti  

Účastník prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

Základní způsobilost účastník prokáže předložením kopií výpisů, potvrzení a prohlášení dle výše uvedeného 

seznamu.  

 

(B)  PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU  KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ  

Účastník prokáže základní způsobilost a kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů (dále SKD).  

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ  

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

Základní způsobilost a profesní způsobilost účastník splní předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, který nesmí být starší než 3 měsíců a to ke dni podání nabídek. 

 

(C)  PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM CERTIFIKÁTU, KTERÝ BYL  VYDÁN V RÁMCI 

SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ  

Účastník může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů. 

Tento výpis nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění 

kvalifikace dodavatelem.  
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ODDÍL 7.02  PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  ÚČASTNÍKA  

Účastník předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené 

zadavatelem pro podání nabídky.  

Zahraniční Účastník prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, 

místa podnikání nebo bydliště, a to ve výše uvedeném rozsahu. Pokud se podle právního řádu platného v zemi 

sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Účastníka určitý doklad nevydává, je zahraniční Účastník 

povinen prokázat splnění takové části kvalifikace jiným způsobem, který uzná za vhodný.  

 

(A)  PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI  

Účastník prokáže profesní způsobilosti podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se ZZVZ předložením 

dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu dle předmětu zakázky: 

I. výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

II. výpisem ze živnostenského rejstříku 

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 

 

 

ODDÍL 7.03  TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti stanovené v této Zadávací dokumentaci 

je důvodem k vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí neprodleně a to písemnou 

formou.  

K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění této zakázky na stavební práce zadavatel požaduje 

předložení v souladu s ust. § 79 odst. 2) písm. b) seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru (s 

uvedením spojení a kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit), úspěšně realizovaných účastníkem 

v období 5 roků před lhůtou pro podání nabídek. 
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Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu zakázek vč. jejich ceny a 

doby jejich poskytnutí, jejichž předmětem byly: 

Alespoň tři realizace stavebních prací, každá v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH, jejichž předmětem 

bylo vybudování sportovního (multifunkčního) hřiště s umělým povrchem, podepsaným statutárním 

zástupcem společnosti. 

 

(A)  VZORKY, POPISY NEBO FOTOGRAFIE VÝROBKŮ URČENÝCH K  DODÁNÍ  

V souladu s § 79, odst. 2) písm. k) a § 79 odst. 6 ZZVZ Zadavatel požaduje v nabídce předložit popis účastníkem 

navrženého řešení resp. dodávek vč. katalogového listu, popř., dokumentu, obsahujícího technické definice 

použitých materiálů a fotografie u těchto dodávek  (viz Příloha č.xx ZD). 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu způsobem uvedeným v tabulce NÍŽE („Způsob“) 

vč. předložením seznamu a jednoznačné identifikace, ke které položce Přílohy č.6 této ZD se toto vztahuje 

(účastník využije použité označení VZOREK č. xx) 

 

Poř.číslo Vzorek č. Popis Způsob  Poznámka 

SO 01 -2.3 1 Umělý povrch hřiště Katalogový list  vč. foto  

SO 02 -2.3 2 Umělý povrch hřiště Katalogový list  vč. foto  

SO 03 - 1 3 Osvětlovací těleso 1 Katalogový list vč. foto  

SO 03 - 1 4 Osvětlovací těleso 2 Katalogový list vč. foto  

 

ODDÍL 7.04  PLNĚNÍ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE 

Zadavatel stanovil, že Účastník v rámci této zakázky je povinen určit, které práce bude plnit prostřednictvím 

poddodavatele. Poddodavatel není oprávněn realizovat dodávku a pokládku povrchů umělého povrch hřišť. 

Účastník tuto povinnost splní předložením seznamu poddodavatelů s uvedením dodávek/prací v rozsahu více 

než 10 % hodnoty VZ, které budou jejich prostřednictvím prováděny v jím předložené nabídce.  

Pokud účastník bude plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele, doloží účastník oboustranně podepsaný 

dokument (např. smlouvu), z něhož bude vyplývat závazek provozovatele poskytnout služby, které budou 

v tomto závazku definované. 

Zadavatel nevyžaduje v souladu s § 85 ZZVZ předložit doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a 

profesní způsobilost podle § 77 u jeho poddodavatelů. 
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Ve smyslu ustanovení § 105 odst. 3) a 4) ZZVZ u veřejných zakázek na služby a stavební práce, které mají být 

poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele (tj. přímo v místě plnění), je vybraný dodavatel povinen 

předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od 

doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle 

věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění 

veřejné zakázky poddodavatelem.  Pokud někteří poddodavatelé nedosáhnou 10% objemu dodávek, uvede 

uchazeč v nabídce tuto skutečnost se jmenovitým uvedením těch poddodavatelů, kterých se to týká. 

 

ČLÁNEK VIII.  PODMÍNKY ÚČASTI V  ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ - ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ  

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také 

související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel 

proto v hodnocení zvýhodňuje účastníky zadávacího řízení, kteří prokáží, že podporují sociální podnikání. 

Zadavatel stanovil, že v souladu s § 6, odst. 4 ZZVZ posoudil možnost odpovědného zadávání při realizaci VZ a 

rozhodl ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d)  ZZVZ, následovně:  

V rámci VZ bude posuzováno, zda účastník VŘ plní níže uvedené aspekty odpovědného zadávání: 

 Podpora malých a středních podniků 

V případě, že účastník neprokáže plnění aspektů sociálně odpovědného zadávání neznamená, že bude z VŘ 

vyloučen, pouze se toto projeví bodovém ohodnocení jeho nabídky. 

(A)  PROKÁZÁNÍ PLNĚNÍ  

Plnění všech výše uvedených aspektů odpovědného zadávání je zahrnuto do hodnotících kritérií v Oddílu 11.01.  

Prokázaní PLNĚNÍ se provádí následovně: 

- Podpora malých a středních podniků (MSP) – uvedení obratu a průměrného počtu zaměstnanců za poslední 

uzavřené období účastníka VZ - prokázání výkazem dle  Přílohy č. 5 této ZD, Základními kritérii pro stanovení 

velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost 

aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu 

uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období, ve smyslu nařízení Komise (EU)  651/2014 a nařízení Komise (EU) č. 

702/2014) /např. https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/10/definice-malych-a-strednich-

podniku-2014.pdf /. 

 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/10/definice-malych-a-strednich-podniku-2014.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/10/definice-malych-a-strednich-podniku-2014.pdf
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ČLÁNEK IX.  PODMÍNKY A POŽADAVKY  NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady účastníků 

a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou 

stanoveny v zadávací dokumentaci. 

Nabídka a její obsah musí plně respektovat ustanovení českých obecně závazných právních předpisů. Dále 

podmínky případně přidělené dotace - NSA21 - Regiony 2021 (poskytovatel Národní sportovní agentura). 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat níže definované položky zakomponované do celého 

svazku nabídky. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být účastník vyzván k jejímu 

vysvětlení nebo objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo vysvětlení dalších nebo 

chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, a to v přiměřené lhůtě. Vysvětlením nebo objasněním nabídek 

nesmí být změněna nabídková cena a / nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.  

Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud došlo k naplnění § 48 odst. 2-6 zákona ZZVZ. 

 

ODDÍL 9.01  ZPŮSOB A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Nabídky Zadavatel požaduje podat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje vhodne-

uverejneni.cz dostupného na webové adrese: 

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

K podání nabídky nebo další komunikaci se zadavatelem je nutno se registrovat na portálu vhodne-uverejne.cz 

dostupného na www.vhodne-uverejneni.cz.  

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že registrace je vícestupňový krok a že registrace není možná během jednoho 

dne. 

Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

Nabídka a její obsah musí plně respektovat ustanovení českých obecně závazných právních předpisů. 

Nabídka musí být podepsána. 

Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být účastník vyzván k jejímu vysvětlení nebo 

objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo vysvětlení dalších nebo chybějících údajů, 

dokladů, vzorků nebo modelů, a to v přiměřené lhůtě. Vysvětlením nebo objasněním nabídek nesmí být 

změněna nabídková cena a / nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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ODDÍL 9.02  POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ NABÍDKY A DOKLADŮ K  PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje předložit tyto povinné částí nabídky v následujícím doporučeném uspořádání řazení: 

A. Krycí list nabídky 

B. Obsah nabídky  

C. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti 

D. Doklady prokazující splnění profesní způsobilost účastníka 

E. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace 

F. Vlastní nabídka – popis technického řešení, technické parametry, certifikáty, katalogové listy, aj.  

G. Nabídková cena  

H. Harmonogram plnění  

I. Doklady o akcionářích (pouze akciová společnost) 

J. Další doklady dle uvážení účastníka, přílohy (např. seznam poddodavatelů) 

K. Návrh smlouvy splňující požadavky zadávací dokumentace 

 

ODDÍL 9.03  POVINNÉ ČÁSTI NABÍDKY 

(A)  KRYCÍ LIST  

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1 

(B)  OBSAH NABÍDKY  

Pro sestavení obsahu nabídky účastník závazně použije číslování jednotlivých listů nabídky. 

(C)   DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI  

Doklady dle Oddílu 7.01 této ZD. 
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(D)  DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOST I  ÚČASTNÍKA  

Doklady dle Oddílu 7.02 této ZD. 

(E)  DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 

Doklady dle oddílu 7.03 této ZD. 

(F)  VLASTNÍ NABÍDKA  

- položkový rozpočet (za každé SO 01, SO 02, SO 03) 

- popis technického řešení/dodávek, katalogové listy 

- certifikáty, atesty, shoda výrobků a jiné informace dle uvážení účastníka  

(G)  NABÍDKOVÁ CENA  

Postup dle Oddílu 9.04 této ZD. 

(H)  HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

Postup dle Oddílu 9.05 této ZD. 

(I)  DOKLADY O AKCIONÁŘÍCH 

Doklady dle oddílu 9.06 této ZD. 

(J)  DALŠÍ DOKLADY DLE UVÁŽENÍ ÚČASTNÍKA  

Jedná se doklady a informace, které nejsou taxativně uvedeny v jiných oddílech ZD. 

(K)  NÁVRH SMLOUVY  

Při sestavení návrhu smlouvy účastník závazně použije vzor smlouvy, který tvoří přílohu č.3 této zadávací 

dokumentace. 

 

ODDÍL 9.04  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENY  

(A)   NABÍDKOVÁ CENA  

Cena musí být uvedena pro každý SO odděleně: 
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SO 01 a SO 02 – Hřiště 

- kompletní cena 

SO 03 – Osvětlení 

- cena za dodávku 

- cena za montáž 

- cena za povinné inspekce a prohlídky 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH s platnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.  

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za plnění příslušného SO zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena 

bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Účastník odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností 

souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky a návrhu smlouvy. 

(B)  ROZPOČET   

Účastník předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění (soupisu dodávek – viz 

příloha č.  xx ) jak v needitovatelné formě, tak i editovatelné formě ve formátu MS EXCEL (xls, xlsx).  

Při sestavení položkového rozpočtu účastník je povinen vycházet ze soupisu dodávek (Příloha č. xx), který 

je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek účastníků na dodávky i na související stavební práce a 

obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena účastníků. 

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 

posouzení předložených cenových nabídek.   

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu prací. Pokud účastník 

zjistí nedostatky v předloženém soupisu prací, tak zadavatel stanovuje postupovat dle článku XV. této ZD. 

 

ODDÍL 9.05  HARMONOGRAM REALIZACE  

Účastník v nabídce uvede dobu realizace zakázky v kalendářních týdnech. 

Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy, a orgány státní správy.  
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Harmonogram (doba realizace) musí být uveden pro každý SO odděleně: 

 Hřiště SO 01 

 Hřiště SO 02 

 Osvětlení SO 03 

 

ODDÍL 9.06  DOKLADY O AKCIONÁŘÍCH  

Zadavatel požaduje předložit formou čestného prohlášení: 

a) v případě, že je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, prohlášení 

účastníka o tom že byly vydány výlučně zaknihované akcie. 

 

ČLÁNEK X. HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ  

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. V souladu s § 39 odst. 4) ZZVZ, 

bude posouzení nabídek z pohledu podmínek účasti v zadávacím řízení provedeno až po hodnocení nabídek. 

 

ODDÍL 10.01  STANOVENÍ KRITÉRIÍ   

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídky. 

Podané nabídky budou v souladu s metodickým pokynem hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: 

Kritérium Váha kritéria 

1. Cena v Kč bez DPH  80 % 

        2.     Sociální  aspekty 20 % 

 

Kritérium č. 1 – Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) 

Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvhodnější nabídka má nejnižší hodnotu. 

Kritérium č. 2. – Sociální aspekty 

Nejvhodnější nabídka má maximální hodnotu získaných bodů. 
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Rozumí se plnění požadavků odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst 4, ZZVZ v následovně: 

Hodnocení proběhne tak, že na základě údajů poskytnutých účastníkem – viz samostatná příloha č. 10   - 

provede zadavatel přidělení bodů následovně: 

Body při plnění sociálních kritérií 

0 bodů 5 bodů 

NE ANO 

MSP (viz příloha prokázání statusu MSP)  0   10 

Prokázání účastník provede vyplnění údajů do Přílohy č. 10 této dokumentace. 

 

ODDÍL 10.02  VYHODNOCENÍ KRITÉRIÍ  

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých kritérií 

u jednotlivých nabídek stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena 

nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů součtem bodového zisku z jednotlivých kritérií. 

Není-li u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií uvedeno jinak, tak: 

a) Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy kritéria v % a poměru hodnoty nejvhodnější 

nabídky k hodnocené nabídce. 

Počet                                                    Hodnota nejnižší nabídky 

bodů        =      Váha kritéria v %  *         ------------------------------------- 

kritéria                                                       Hodnota nabídky 

 

b) Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy kritéria v % a poměru hodnocené nabídky 

k hodnotě nejvhodnější nabídky. 

Počet                                                               Hodnota nabídky 
bodů        =      Váha kritéria v %  *   --------------------------------------------- 
kritéria                                                      Hodnota nejlepší nabídky 
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c) Pro kritéria odpovědného zadávání platí, že pokud uchazeč požadované kritérium plní, získá alikvotní část 

bodového zisku dle výše uvedeného.  

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých kritérií 

u jednotlivých nabídek stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena 

nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

 

ČLÁNEK XI.  DATUM, ČAS PODÁNÍ NABÍDEK   

Nabídky doručené nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek tj. 31.1.2022, 15:00 

V souladu s § 109 odst. 1 Zákona proběhne zpřístupnění nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

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

Datum: 31.1.2022 

Čas: po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

ČLÁNEK XII.  PROHLÍDKA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY   

Prohlídka místa plnění se uskuteční nejpozději 5prac. dnů před skončením lhůty pro podání nabídek  

a to dne 11.1.2022, v 11,00 hod 

Místo: Obec Jíloviště 

Pražská 81,  252 02 Jíloviště 

 

 V rámci této prohlídky nebudou poskytovány žádné odpovědi, případné dotazy je nutno předat zadavateli 

pouze písemně dle postupu definovaného v čl. XVI. této ZD. 

 

ČLÁNEK XIII .  POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele na této adrese: 

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

Náklady na účast nejsou stanoveny, veškeré související náklady s vypracováním nabídky nese účastník. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
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ČLÁNEK XIV.  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEBO DODATEČNÉ INFORMACE 

K PŘEDMĚTU ZAKÁZKY   

Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich 

předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele. 

Provede-li zadavatel (prostřednictvím vysvětlení) úpravy zadávací dokumentace, přiměřeně prodlouží lhůtu 

pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy, a to na profilu zadavatele.  

Dotazy k zadávací dokumentaci je Účastník povinen doručit zadavateli výhradně v písemné podobě a to ve lhůtě 

dle ZZVZ.  

Dotazy k zadávací dokumentaci či samotné realizaci lze podávat zadavateli výhradně písemnou formu (zadavatel 

nebude brát do úvahy dotazy položené telefonicky). Dotazy zaslané elektronickými prostředky musí mít takovou 

formu, aby u nich mohl být přesně určen čas a datum doručení a to: 

- prostřednictvím systému pro podávání nabídek, nebo 

- do datové schránky zadavatele nebo administrátora.  

Podal-li Účastník žádost o dodatečné informace, doručí Zadavatel písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne doručení žádosti účastníka. Tato upřesnění uveřejní na profilu zadavatele https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste   a zároveň rozešle všem známým účastníkům VŘ.  

ČLÁNEK XV.  OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY  

Zadavatel stanovil závazný návrh smlouvy, viz Příloha č.3 této ZD.  

ODDÍL 15.01  NÁVRH SMLOUVY V NABÍDCE 

Účastník je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, který bude ze strany účastníka podepsán. 

 

ODDÍL 15.02  SOUČINNOST ÚČASTNÍKA  PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

 

(A)  PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ  

V souladu s § 104 písm. a)  a § 122 odst. 3 písm. b)  ZZVZ zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy vybraný 

účastník předloží fyzické vzorky použitých materiálů. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste
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Poř.číslo Vzorek č. Popis Způsob 

SO 01 -2.3 1 Umělý povrch hřiště Vzorek o velikosti 0,5 x 0,5 m 

SO 02 -2.3 2 Umělý povrch hřiště Vzorek o velikosti 0,5 x 0,5 m (v případě 

shody s přechozím není povinnost 

předkládat, pouze označí č. 1 a 2) 

SO 03 - 1 3 Osvětlovací těleso 1 1 ks svítidla 

SO 03 - 1 4 Osvětlovací těleso 2 1 ks svítidla 

 

Vybrané vzorky předloží v sídle Zadavatele. 

 
 

(B)  PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ  

 

V souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) a odst. 4 ZZVZ zadavatel stanovuje podmínku pro uzavření smlouvy 

s vybraným (vítězným) účastníkem/dodavatelem, a to, že před uzavřením smlouvy předloží: 

- originály (ověřené kopie/autorizovaná konverze) všech dokladů, kterými prokazoval kvalifikaci  

Je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné 

evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 

zejména: 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

V případě výzvy podle odstavce 3 nebo 5 § 122 ZZVZ se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně. 

(C)  VYLOUČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE   

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, 
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a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit 

údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 

majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

ČLÁNEK XVI.  PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE 

V rámci přípravy žádosti o dotaci nebyly prováděny předběžné tržní konzultace.  

 

ČLÁNEK XVII.  PRÁVA ZADAVATELE  

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení za podmínek definovaných v § 127 ZZVZ s výjimkou odst 2) písm. h). 

V případě, že zadavatel zrušil zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci 

zveřejnit stejným způsobem jako zveřejnil oznámení. O zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení je zadavatel 

povinen bezodkladně písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání 

nabídek. 

Dále zadavatel si vyhrazuje právo: 

- ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek 

- zrušit VZ v případě nepřidělení dotace  

V Jílovišti 4.1.2022 

…………………………. 

Ing. Vladimír Dlouhý 

starosta 
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PŘÍLOHY  

Příloha č.1 – Krycí list 

 

Název zakázky 
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ  

   PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ  

  

Identifikační údaje zadavatele 

- název zadavatele Obec Jíloviště 

- IČ 00241334 

- sídlo zadavatele Pražská 81,  252 02 Jíloviště 

- osoba oprávněná jednat Ing. Vladimír Dlouhý 

- e-mail mala@jiloviste.cz 

- telefon +420 602 232 842 

- ID datové schránky e8rbs4j 

Identifikační údaje dodavatele 

- název/obchodní firma příjemce  

- právní forma  

- IČ  

- DIČ  

- spisová značka v OR  

mailto:mala@jiloviste.cz
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- osoba oprávněná jednat  

- adresa  

- kontaktní osoba  

- e-mail  

- telefon  

- ID datové schránky  

Nabídková cena bez DPH   

Kritérium č.2 - MSP Ano Ne 

  

 

Podpis statutárního orgánu  
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Příloha č. 2a 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

obchodní firma: 

sídlo: 

právní forma: 

IČO: 

 

se zájmem o zakázku: „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ  PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ“  čestně 

prohlašuje, že:  

 

- v případě, že je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, že byly vydány 

výlučně zaknihované akcie. 

 

 

 

V ………………………………………………….. dne ……………………….. 

 

 

 

……………………………………………………... 

(Obchodní firma - osoba oprávněná  jednat jménem či za účastníka - doplní účastník) 
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Příloha č. 2 b 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

obchodní firma: 

sídlo: 

právní forma: 

IČ: 

se zájmem o zakázku: „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ  PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ“  čestně 

prohlašuje, že jako právnická osoba a ani jeho členové statutárních orgánů:  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 

sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

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

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 

d) nemá 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) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, tuto podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) 

zákona 134/2016 Sb. splňuje: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

V ………………………………………………….. dne ……………………….. 

 

 

……………………………………………………... 

(Obchodní firma - osoba oprávněná  jednat jménem či za účastníka - doplní účastník)  
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Příloha č.3 – Závazný návrh smlouvy 

 

Smlouva o dílo 
 

 

ev. č. objednatele:  

ev. č. zhotovitele: 

 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

 

Obec Jíloviště 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou   

Sídlem: Pražská 81,  252 02 Jíloviště 

IČ: 00241334 

Bankovní spojení: …  

Číslo účtu: … 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:, …. 

a TDI: ………………………..…….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)   

 

dále jen "objednatel" na straně jedné 

 

a 

 

……………………………………………………… 
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Zastoupený:   ………………………….. 

Sídlem:   ………………………….. 

IČ: ………………………….. 

DIČ:    ………………………….. 

Bankovní spojení: ………………………….. 

Číslo účtu: ………………………….. 

Zapsaná: …………………………... 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ………………………………. 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ………………………………. 

 

dále jen "zhotovitel" na straně druhé 

 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své 
nebezpečí stavební práce v rámci projektu „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ    PRO MALOU 
KOPANOU JÍLOVIŠTĚ“ –vybudování multifunkčního  hřiště umístěného na ploše stávajícího 
veřejného sportoviště. a s tím související stavební úpravy (dále jen „dílo“).  

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

a. zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) k veřejné zakázce „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A 
HŘIŠTĚ    PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ“  vypsané objednatelem formou 
zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se zveřejněním na 
Profilu zadavatele …….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy) pod 
evidenčním číslem ……… (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)   

b. dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou PRINS spol. s r.o, Praha 6, Badeniho 
29/5, IČ 44794151 (dále jen „DPS“), která byla přílohou ZD 

c. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne ………….  

d. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 



 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

 

 

Obec Jiloviste_Hriste_Zadavaci dokumentace_v.1.2_220103 30 

2.3 Součástí dodávky jsou tzv. elektropráce spočívající v úpravě souvisejících elektrorozvodů. 

2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně 
určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, 
které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

3. Místo plnění 

3.1.      Místo plnění: parc.č. 236/11, 241/4 k.ú Jíloviště 

 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ………… a podmínek objednatele 
stanovených v ZP a DPS. 

4.2. Celková cena díla je stanovena za předmět plnění sjednaný v čl. 2 této smlouvy následovně:  

Část I: 

 Cena celkem bez DPH%:  .……………..,-- Kč 

 DPH 21%:  ………………,-- Kč   

 Cena včetně DPH 21%:                                  ……………….,-- Kč 

 Část II: 

 

4.3. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří oceněný položkový 
rozpočet včetně rekapitulace.   

4.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových 
předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění. 

4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 
stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 
odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, 
normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či 
úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla). 

4.6. Objednatel nepřipouští změnu ceny díla s výjimkou následujících případů: 

a. pokud se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba změnit rozsah realizovaných prací 
oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZP a DPS 

b. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
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Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele a za podmínek jím 

stanovených, a to zejména při splnění podmínek uvedených v následujících odst. 3.5 až 3.6 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 

upozornit objednatele. 

4.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací, dodávek a služeb vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení jejich rozsahu, nebo v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku. 

4.8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen provést 
soupis prací, dodávek a služeb, které jsou důvodem pro změnu ceny díla včetně jejich objemu či 
množství, takový soupis ocenit na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud 
to není možné, tak se bude odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných 
v době plnění díla. 

 

5. Termín plnění   

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění (staveniště) pro realizaci nejpozději 10 pracovních 

dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele zaslané 

zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro převzetí místa plnění. Zhotovitel se 

zavazuje staveniště v objednatelem stanoveném termínu převzít a bez zbytečného odkladu 

zahájit plnění díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě …… počínaje dnem 

nabytí účinnosti smlouvy a konče dnem protokolárního předání díla. 

 

5.3. Časový harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy. Časový harmonogram byl 

zpracován zhotovitelem dle podmínek uvedených v ZP a odsouhlasen objednatelem v rámci 

součinnosti před podpisem smlouvy. Časový harmonogram obsahuje pevně stanovené klíčové 

body stavby odpovídající uceleným částem díla z hlediska technologické posloupnosti, které 

určují závazné termíny pro dokončení jednotlivých dílčích etap díla. Klíčové body stavby jsou 

uvedeny podle jednotlivých obvodových stěn objektu (východ, jih, západ a sever). 

5.4. Harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a 

provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení max. lhůty plnění uvedené v odst. 4.2 

tohoto článku smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován 

písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se novou přílohou této 

smlouvy.    

5.5. Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin:  

a. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

b. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku 
zhotovitelem) 
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c. v důsledku vyšší moci 

 

5.6. Případná realizace prací nad rámec položkového rozpočtu (vícepráce) do 5% z celkové ceny 

díla včetně DPH nemá vliv na termín dokončení díla. 

 

6. Platební podmínky  

6.1. Platby budou objednatelem realizovány měsíčně, bezhotovostně, na základě předložených 

daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Objednatel pro 

každou etapu uhradí faktury do výše 90% z celkové ceny díla (etapy), zbývajících 10% bude 

pozastávka splatná po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu. 

6.2. Faktury budou vystavovány ve třech stejnopisech, z nichž dva v písemné formě obdrží 

Objednatel. Na faktuře bude vždy uvedeno: Fakturujeme Vám za dodávky v projektu 

„MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ    PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ.“ č. projektu …“ 

6.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Objednatel neposkytuje zálohové platby.   

6.4. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu 

podání nabídky - uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době podání nabídky 

bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle 

nově platných právních předpisů. 

6.5. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřenou osobou 

objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je 

objednatel oprávněný ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová 

lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli. 

6.6. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. 

6.7. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat 
je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů. 

 

 
7. Záruky a smluvní pokuty  
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7.1. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu ….. (min. 60 měsíců) . Záruční doba počíná běžet 
dnem kompletního předání díla (= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze 
Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami). V záruční době je zhotovitel povinen 
odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu.  

7.2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání 
neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 

7.3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem (v 
případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují. 

7.4. V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování 
vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla (při havarijním stavu 
nejdéle do 1 dne) po doručení reklamačního dopisu/ 
e-mailu/po telefonické či faxové výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak či objednatel 
nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. V 
opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel. 

7.6. O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění 
vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za 
vyřízenou.  

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době v termínu 
stanoveném v čl. 6.4 této smlouvy, uhradí pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den 
prodlení. 

7.8. Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle čl. 4.2 této smlouvy (maximální lhůta plnění) ze strany 
zhotovitele činí 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě 
smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu.  

7.9. Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle čl.  4.3 této smlouvy (klíčové body - termíny pro dokončení 
jednotlivých dílčích etap díla) ze strany zhotovitele činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, jak 
se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou 
fakturu o smluvní pokutu. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků  
z předání a převzetí díla v termínu stanoveném v Zápisu o předání a převzetí díla, a to ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za nedodržení lhůty pro nápravu při dodání chybných, 
nepravdivých či neúplných dokladů pro předání a převzetí díla požadovaných smlouvou o dílo dle čl. 8.6 
této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

7.12. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 týdne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel 
oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 týdne po protokolárním 
předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který 
bude staveniště užíváno neoprávněně. 
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7.13. Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,05 %  z ceny 
předmětné faktury včetně DPH za každý den prodlení. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku 
či vady díla z předání a převzetí díla stavební deník, na jehož první straně (a následujících stranách před 
prvním zápisem) budou uvedeny jmenovitě: 

a. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele,  

b. seznam techniků (nebo členů technických útvarů) podílejících se na provádění montáže 
vnějšího kontaktního zateplovacího systému vnějších stěn a na provádění omítek 

c. seznam techniků proškolených výrobcem zateplovacího systému 

d. seznam případných poddodavatelů.  

 Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

8.2. Zhotovitel má uložen stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce 
objednatele v pracovní dobu každý den. 

8.3. Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude: 

a. datum, 

b. počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle, 

c. počasí včetně stupňů °C, 

d. popis prováděných činností, použitý materiál, 

e. případné mimořádné události, např.: 

- pracovní úrazy, 

- kolize s jinými zhotoviteli, 

- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, 

- oznámení nutnosti víceprací, 

f. oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, 

g. oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…, 

h. interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit. 

8.4. Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, 
zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 
objednatele ve věci provádění díla. 

8.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby: 
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a. zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního deníku (ne kopii z kopírky) 

b. technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního deníku.  

8.6. Originál stavebního deníku obdrží objednatel při předání díla. 

8.7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat.  

8.8. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení 
smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek. 

 

9. Předání a převzetí předmětu díla 

9.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za 
tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo 
vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí 
neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich 
likvidace a náhrady. 

9.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. Zhotovitel oznámí 
objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k předání. Oznámení 
se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky. 

9.3. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo 
ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele. 

9.4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. Jde zejména o tyto doklady: 

a. revizní zprávy, 

b. certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům na stavbu 
dodaným, 

c. doklady o řádné likvidaci odpadu, 

d. záruční listy výrobků a zařízení, 

e. návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 

f. doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele, 

g. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud zhotovitel 
objednateli prokazatelně nepředal, 

h. ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o provedení 
destrukční zkoušky) 

i. stavební deník (viz článek 7. Stavební deník), 

j. protokoly o provedení případných ostatních zkoušek. 

  



 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

 

 

Obec Jiloviste_Hriste_Zadavaci dokumentace_v.1.2_220103 36 

  Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány 
(výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum 
vyhotovení dokladu). Všechny doklady budou předány objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. 

9.5. Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 
objednatele či příslušného orgánu.  

9.6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno 
jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je 
povinen v objednatelem stanovené lhůtě provést nápravu. V případě nedodržení této lhůty uhradí 
zhotovitel 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

9.7. Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis o 
předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k 
předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při 
nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem 
vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní 
zúčastněné strany obdrží kopie. 

9.8. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění 
případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo 
Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění (Soupis 
vad a nedodělků), nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.  

 Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci obce Jíloviště,  popřípadě TDI nejdéle ke 
konečnému termínu jejich odstranění. 

 Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání a převzetí 
díla (Soupisu vad a nedodělků) a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že 
vady a nedodělky nebyly odstraněny. 

9.9. Soupis vad a nedodělků (příloha Zápisu o předání a převzetí díla) musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

a. datum zjištění vady/nedodělku, 

b. přesný popis vady/nedodělku, 

c. kde se vada/nedodělek na díle nachází, 

d. termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele, 

e. datum skutečného odstranění vady/nedodělku,  

f. podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele. 

9.10. Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými 
stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a 
nedodělky nebyly odstraněny. Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den 
termínu k odstranění vad a nedodělků (i bez přítomnosti zhotovitele). Je ale povinností zhotovitele se 
těchto kontrolních dnů účastnit.  
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9.11. Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla. Obě 
smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu. 

9.12. Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to 
předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně 
specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla. Současně v Garančních podmínkách 
budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny k užívání díla (náležitá péče, podmínky 
trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.). 

9.13. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto 
vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní 
termín přejímky nebo předání předmětu díla. 

9.14. V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací 
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole 
jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat. 

9.15. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak 
bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli.  

9.16. Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků. Dílo se považuje za splněné 
jeho převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem 
o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

10. Odpovědnost za škody a pojištění 

10.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů 
a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, včetně nebezpečí škod způsobených 
v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob, a to až do okamžiku 
převzetí díla, nebo jeho části objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku 
skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, 
kteří pro něj dílo provádějí.  

10.3. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 2.000.000,- Kč, dále pak Pojištění stavebních 
a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši ceny prováděného díla.  

10.4. Kopie pojistných smluv zhotovitele budou předloženy v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy o 
dílo. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění je porušením povinností zhotovitele, které 
opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle § 104 odst. 1 písm. a). nebo k odstoupení od uzavřené 
smlouvy.  

10.5. Požadavkem uvedeným v článku 9.3 v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu 
celkové výše případné škody. 

10.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel 
poskytne zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

11. Povinnosti objednatele 
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11.1. Předání a převzetí příslušné dokumentace bude realizováno postupy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

11.2. Objednatele je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet 
tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

11.3. Objednatel mát povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na 
zhotovitele. 

 

12. Povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis.  

12.2. Zhotovitele jako odborně způsobilé osoby je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

 

13. Další smluvní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II 
smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu 
s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

13.2. Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě 
požadované touto smlouvou. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikovaní, kompetentní a ve svých 
příslušných oborech a profesích zkušení. Minimálně 1 technik z každého útvaru pro podstatné části díla 
byl výrobcem realizovaného zateplovacího systému řádně proškolen. 

13.3. Seznam techniků/členů technických útvarů pro podstatné části díla (stavbyvedoucí, mistr, specialista 
umělé trávníky, specialista elektro) : 

- stavbyvedoucí: …………………… 

- mistr na stavbě: …………………….. 

- specialista umělé trávníky: …………………… 

- specialista umělé elektro: …………………… 

 

Ostatní technici jsou uvedeni spolu s těmito první straně ve stavebním deníku.  

13.4. Změna v seznamu techniků pro podstatné části díla nebo v osobě technika proškoleného výrobcem je 
možná pouze po písemném souhlasu objednatele a pouze za předpokladu splnění kvalifikace min. ve 
stejné úrovni, jaká byla zhotovitelem prokázána v jeho nabídce. Souhlas objednatele může být vyjádřen 
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prostřednictvím e-mailu (obec@jiloviste.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním 
deníku. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se 
všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami, především bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/1992 
Sb., o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.  Vzhledem k charakteru díla je 
zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby neohrozil bezpečnost třetích osob. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební práce pouze v denních hodinách, a to v pracovní dny od 07:00 
do 19:00 hod. Provádění stavebních prací v sobotu je možné pouze po předchozí dohodě s oprávněnou 
osobou objednatele a to pouze v době od 09:00 do 17:00 hod. Provádění stavebních prací v neděli a o 
svátcích je jednoznačně zakázáno.  

13.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá 
pracoviště spojená s prováděním díla. 

13.9. Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 
nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele.  

13.10. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá 
objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

13.11. Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných 
činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze 
strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná 
nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně 
sdělit zhotoviteli. 

13.12. Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní 
pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou 
škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně 
dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud  
ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit 
v penězích. 

13.13. Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický 
dozor sjednal.   

13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže 
stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka 
vyplývající ze ZZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit.  

 
13.15. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele.  
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13.16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že nesplnil 
povinnost odsouhlasení změny techniků/členů technických útvarů objednatelem, nebo za porušení 
povinnosti realizovat podstatné části díla (kontaktní zateplovací systém, omítky) za účasti výrobcem 
proškolených pracovníků. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

14. Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů, jejichž   seznam je 
uveden níže. Výjimku tvoří montáž kontaktního zateplovacího systému, kterou zhotovitel realizuje vlastní 
kapacitou, bez využití poddodavatelů. 

 

Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení 

 IČ                          
(bylo-li přiděleno) 

Věcný podíl 
poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

Finanční podíl poddodavatele na 
plnění veřejné zakázky (v %) 

… … 
… … 

    

        

        

   

14.2. Změna poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů, je v průběhu provádění díla možná 
pouze po písemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele může být vyjádřen prostřednictvím e-
mailu (obec@jiloviste.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za 
poddodavatele, který podléhá odsouhlasení objednatele, se považuje takový poddodavatel, který se na 
plnění díla podílí z více jak 10% z celkové ceny díla bez DPH.  

14.3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v otevřeném řízení, je 
v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní 
poddodavatel.  

14.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel 
neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů 
v této smlouvě resp. stavebním deníku, nebo odsouhlasených objednatelem formou zápisu ve stavebním 
deníku, nebo jeho poddodavatel nemá příslušné oprávnění k podnikání. Objednatel je rovněž v těchto 
případech oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14.5. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů.  

 

15. Odpovědné osoby 

15.1. Za objednatele: 

... 
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a. Technický dozor investora: ………………………………….. 
bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)   

 
15.2. Za zhotovitele: 

Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., 
Stavební zákon): pana/paní ……………………….. tel: …………., email:…………. 

  
15.3. Změna v osobě stavbyvedoucího nebo mistra je možná pouze po písemném souhlasu objednatele a 

pouze za předpokladu splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni, jaká byla zhotovitelem prokázána v jeho 
nabídce. Souhlas objednatele může být vyjádřen prostřednictvím e-mailu (obec@jiloviste.cz), následně 
bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

 
15.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že tuto 

povinnost nesplnil, nebo za porušení povinnosti vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím 
osoby s osvědčením o autorizaci. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

 

16. Změna smlouvy 

16.1.  Objednatel stanovuje, že je přípustná změna zakázky, pokud změna nemění celkovou povahu zakázky 
(např. dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku).  

16.2.  Změny je možné realizovat pouze v souladu se ZZVZ a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 
na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku 
a vést oddělenou evidenci prací realizovaných nad rámec položkového rozpočtu. Kalkulace nákladů za 
práce realizované mimo rámec položkového rozpočtu bude stanovena na základě jednotkových cen 
uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak se bude odvíjet od směrných cen RTS a 
bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. 

16.3.  Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby 
nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení,  
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a  
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku;  
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn a celková hodnota zakázky 
se nezvýší o více než 30% původní hodnoty zakázky. 

16.4. Objednatele stanovuje, že je možná záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou 
nebo více položkami, za předpokladu že:  

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám,  
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b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší,  
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  
 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu 
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a 
stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto bodu.  

16.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací, dodávek a služeb vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení jejich rozsahu nebo v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.  

 

17. Účinnost smlouvy 

17.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

18. Ostatní ujednání 

18.1. Typové štítky vč. výrobních čísel budou zdokumentovány a následně předány v uživatelské dokumentaci 
výrobků. 

18.2. Dodavatel při přejímce předloží, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce. 

18.3. Dodavatel provede zaškolení obsluhy v českém jazyce. 

18.4. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity definované v programu poskytovatele dotace, zejména 
na smluvních dokumentech, předávacích protokolech i fakturách uvádět název a registrační číslo 
projektu. 

18.5.  Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

18.6. Dle § 2, odstavce e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly do 10 let po ukončení projektu. Spolupůsobením se 
rozumí zpřístupnění dokumentů souvisejících s touto smlouvou oprávněným kontrolním orgánům. 

18.7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji žadatel/příjemce použít. 

18.8. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 

18.9. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
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18.10. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity definované v programu MŠMT/Národní sportovní 
agentury, zejména na smluvních dokumentech, předávacích protokolech i fakturách uvádět název a 
registrační číslo projektu. 

 

19. Ukončení smlouvy 

19.1.   Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 

Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti k 
realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní 
povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení 
písemného odstoupení od smlouvy objednateli. 

 
19.2. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy 
zhotoviteli: 

a) při prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů  

b) pokud se stane nespolehlivým plátcem DPH, anebo na základě upozornění finančního úřadu na tuto 
skutečnost 

c) pokud porušuje povinnosti či závazky vyplývající z § 74 ZZVZ 

d) při porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti.  

 

20. Závěrečná ustanovení 

20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků. Dodavatel 
se zavazuje předložit a aktualizovat objednateli seznam poddodavatelů, u nichž práce přesáhnou 5% 
objemu celkových prací. 

20.2. Smluvní strany jsou povinny informovat se o všech skutečnostech, který by znamenaly ohrožení plnění 
smlouvy.  

20.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 

20.4. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo 
písemným zápisem. 

20.5. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny 
zpět objednateli. 

20.6. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo 
nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

20.7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-
li to možné, spory řeší příslušný soud. 
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20.8. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v 
jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může 
kdykoliv v budoucnu dojít. 

20.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní 
strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na 
likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže 
souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká 
a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky. 

20.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře. 

20.11. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle 
záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 

20.12. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením § 
2586 a následujících. 

20.13. Objednatel se zavazuje, že zveřejní tuto smlouvu v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné 
správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
objednávka včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v 
registru smluv objednatelem zveřejněny. 

20.14. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

 

 

 

V Jílovišti, dne: V ....................., dne:  

 

objednatel: zhotovitel: 

  

 

________________________________ _________________________________ 

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 

 

Příloha: 1/ Oceněný položkový rozpočet ze dne …………………….  

Příloha: 2/ Časový harmonogram  
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Příloha č.4 – Specifikace umělého povrchu a postupu prací 

 

SO 01 – Fotbalové hřiště 

 Typ vlákna- Monofilní rovné vlákno 100% PE 

 Min. tloušťka vlasců umělé trávy 500 μm 

 Výška umělé trávy min. 58 mm 

 Min. počet vpichu 8020 na m2 

 Min. hmotnost 2510gr/m2 

 Min. Dtex 15000 

 Barva - zelená  

 Lajnování na kopanou bílá barva, lajny budou všity do umělého trávníku. 

 Min. 28 kg / m2 přírodně bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro 

použití na sportoviště, frakce 0,6/1,2 mm 

 Min. 13 kg / m2 Certifikovaného šedého gumového granulátu EPDM, frakce 1,0/3,0 mm 

 

Kontrolní body během realizace  

1. Kontrola podloží pod umělým trávníkem - podloží z kameniva 0/4 bude od odstranění umělého trávníku 

se vsypem zkontrolována, zda nevykazuje známky poškození a nerovností. Před pokládkou bude dodržena 

rovinatost podloží s maximální tolerancí 1cm na 4m lati. 

2. Kontrola dodaného umělého trávníku - před samotnou instalací bude provede na kontrola rolí umělého 

trávníku ze které s vyhotoví zápis, kde bude uvedeno: číslo šarže, které bude ověřeno u výrobce, zda umělý 

trávník splňuje požadované parametry a nejedná se výrobek nižší kvality. Bez kontroly trávníku z zabaleném 

stavu, nebude možná instalace. 

3. Relaxace umělého trávníku - minimálně jeden den bude umělý trávník relaxovat (bude kontrolováno 

technickým dozorem investora) 

4. Spoje umělého trávníku - lepení jednotlivých rolí i lajn bude prováděno na 30 cm pásky, kdy minimálně 

90 % pásky bude pokryto lepidlem, které bude dvojsložkové (technický dozor bude dohlížet po celou dobu lepení) 

lepení nebude možné provádět bez účasti technického dozoru  

5. Lajnování -  lajny budou všité do rolí umělého trávníku. Není přípustná varianta, že by byly lajny v 

samostatné roli zvlášť. Pokud bude tato skutečnost zjištěna, investor si ponechá kauci ve výši 15%  po dobu 7 let 

pro případ, že by došlo k jinému opotřebení lajn vs. ostatní plocha.  Před aplikací vsypu (křemičitého písku a 

gumového granulátu) bude provedena kontrola lajn, soudržnosti a správnosti nalajnování  

6. Křemičitý písek - před aplikací křemičitého písku bude kontrolována frakce a množství křemičitého písku 

přímo na staveništi. Bude použit písek o frakci 0,6-1,2 mm pro správný odvod vody ze sportoviště. 

7. Gumový granulát - certifikovaný šedý EPDM  - před aplikací bude kontrolováno množství a frakce v 

balení BIG Bag. 
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SO 02 – Tenisové hřiště 

 Typ vlákna- Fibrilované dlouhé HD 100% PE 

 Min. tloušťka vlasců umělé trávy 110 μm 

 Výška umělé trávy min. 15 mm 

 Min. počet vpichu 63.000 na m2 

 Min. hmotnost 2.250gr/m2 

 Min. Dtex 5.500 

 Barva - zelená / červena 

 Lajnování tenis, volejbal, basketbal lajny budou všity do umělého trávníku. 

 Min. 15 kg / m2 přírodně bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro 

použití na sportoviště, frakce 0,3/0,8 mm 

 

Kontrolní body během realizace  

1. Kontrola podloží pod umělým trávníken - podloží pod umělým trávníkem bude splňovat rovinu dle 

normy na výstavbu sportovišť a to 7mm na 3m lati. 

2. Kontrola dodaného umělého trávníku - před samotnou instalací bude provede na kontrola rolí 

umělého trávníku ze které s vyhotoví zápis, kde bude uvedeno: číslo šarže, které bude ověřeno u výrobce, zda 

umělý trávník splňuje požadované parametry a nejedná se výrobek nižší kvality. Bez kontroly trávníku z 

zabaleném stavu, nebude možná instalace. 

3. Relaxace umělého trávníku - minimálně jeden den bude umělý tráník relaxovat (bude kontrolováno 

technickým dozorem investora) 

4. Spoje umělého trávníku - lepení jednotlivých rolí i lajn bude prováděno na 30 cm pásky, kdy minimálně 

90 % pásky bude pokryto lepidlem, které bude dvojsložkové (technický dozor bude dohlížet po celou dobu 

lepení) lepení nebude možné provádět bez účasti technického dozoru  

5. Lajnování -  lajny budou všité do rolí umělého trávníku. Není přípustná varianta, že by byly lajny v 

samostatné roli zlášť. Pokud bude tato skutečnost zjištěna, investor si ponechá kauci ve výši 15%  po dobu 7 let 

pro případ, že by došlo k jinému opotřebení lajn vs. ostatní plocha.  Před aplikací vsypu (křemičitého písku a 

gumového granulátu) bude provedena kontrola lajn, soudržnosti a správnosti nalajnování  

6. Křemičitý písek - před aplikací křemičitého písku bude kontrolována frakce a množství křemičitého 

písku přímo na staveništi. Bude použit písek o frakci 0,3-0,8 mm pro správný odvod vody ze sportoviště. 

  



 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

 

 

Obec Jiloviste_Hriste_Zadavaci dokumentace_v.1.2_220103 47 

Příloha č.5 – Formulář pro posouzení MSP 

Příloha č.6 – Slepý rozpočet 

Příloha č.7 – Stavebně – projektová dokumentace 

 

 


