
 

 

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
  
 
 
 
 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie 
 
 

Název zakázky: 
 

„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ V OBCI ŠAFOV“ 

 
 
 
 
Veřejná zakázka je financována z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
 
 
 

Zadavatel: 
 

Obec Šafov 
Šafov 78, 671 06 Šafov 

IČ: 00637033 
 
 
 
 
Tato výzva k podání nabídky, jejíž nedílnou součástí je i zadávací dokumentace, je vypracována jako 
podklad pro podání nabídek zájemců v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie 
(dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 3 000 000 Kč bez DPH. 
 
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále 
v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a 
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 
 
 
 



 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:   Obec Šafov 
Sídlo:     Šafov 78, 671 06 Šafov 
Zástupce ve věcech smluvních:  Milan Kubeš, starosta obce 
IČ:     00637033 
Bankovní spojení:   152325605/0300 -  Československá obchodní banka a.s. 
Telefon:    515 297 827, 604 151 983 
E-mail:     ousafov@volny.cz 
 
 
 

2. Informace o druhu a předmětu zadávané zakázky 
 
Název zakázky: 

„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘÍŠTĚ V OBCI ŠAFOV“ 
 

Předmětem této zakázky jsou dodávky a případné drobné stavební práce v rámci budování dětského 
hřiště. Konkrétně se jedná o dodávku, instalaci a montáž herních prvků a mobiliáře.  
 
 
Požadavky na dětské hřiště: 
 

Soupis vybavení hřiště Množství 

Věžová soustava se skluzavkou, lanovými mosty, lezeckou stěnou, 
žebříkem, šikmou rampou s lanem a houpačkou 

1 ks 

Pískoviště 2 x 2 m s ochrannou sítí 1 ks 

Kolotoč na sezení  1 ks 

Vahadlová houpačka 1 ks 

Lezecký prvek s žebříky, lezeckou stěnou, lanovou sítí, balančním lanem a 
šplhací tyčí   

1 ks 

Pružinové houpadlo 2 ks 

Návštěvní řád 1 ks 

Posezení – lavice se stolem  1 ks 

Dopadová plocha k herním prvkům  134,75 m2 

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
 
Závaznou podmínkou je dodržet požadavky na materiál a další specifika v rámci technického 
provedení. Hodnocena bude kvalita konstrukčního provedení navržených prvků, funkční 
promyšlenost, estetický dojem hřiště, atraktivita a soulad s místním prostředím.  
 
 
Požadavky na technické provedení: 
 
Materiál konstrukce: 
Konstrukce budou ze dřeva vyšší odolnosti proti povětrnostním vlivům v podobě mimostředových 
hranolů, případně lepených hranolů. Měkká dřeva (např. borovice, smrk) nejsou povolena. 
Prvky budou opatřeny ukončovacími krytkami z povrchově upraveného kovu nebo stálobarevného 
plastu. 
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Dřevo nesmí být ukotveno přímo do země, prvky musí být kotveny pomocí ocelových zemních kotev 
s antikorozní úpravou žárovým zinkováním. V případě nosné konstrukce budou kotvy trubkového 
typu a budou kompletně zabudované do podpěr, v případě ostatních částí konstrukce může být 
v odůvodněných případech použito alternativní řešení na kvalitativně obdobné úrovni. 
Podesty čtyřbokých věžových sestav jsou požadovány o minimálních rozměrech 115 cm x 115 cm. 
 
Povrchová úprava: 
Dřevěné části prvků budou opatřeny vysoce kvalitní silnovrstvou lazurou. Slabovrstvá lazura, krycí 
barva ani tlaková impregnace nejsou povoleny. 
Povrchová úprava musí být zdravotně a ekologicky nezávadná. 
 
Další materiály: 
Tělesa pružinových houpadel, střechy věžových sestav a desky pro připevnění skluzavek budou 
vyrobeny ze stálobarevného, ve struktuře probarveného polyetylenu. 
Podlahy věžových sestav budou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluznou úpravou, popř. 
z polyetylenových desek s protiskluznou úpravou. 
Lanové díly a sítě budou vyrobeny ze speciálních odolných lan skládajících se z více (NE jednoho) 
stočených ocelových pramenů, které jsou samy sestaveny z více pozinkovaných drátů. Tyto prameny 
budou opláštěny kvalitní polyesterovou přízí. Veškeré lanové spoje a uzlové části budou vyrobeny z 
kvalitního plastu nebo oceli. 
Kovové díly (vyjma zemních kotev, které jsou definovány výše) budou ošetřeny žárovým zinkováním 
(díly ošetřené žárovým zinkováním je možné opatřit navíc i barvou pro lepší vzhled) nebo lakováním 
speciálním vysoce kvalitním oděruvzdorným lakem (NE nátěrem). Alternativně mohou být tyto 
kovové díly vyrobeny z nerez oceli. 
Spojovací materiály budou použity vysoce kvalitní a s ohledem na bezpečnost i patřičně 
naddimenzované. 
 
 
Všechny dodané prvky a povrchy jakož i hřiště jako celek bude v souladu s platnou legislativou ČR 
zejména pak ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Ke každému prvku uchazeč ve své nabídce doloží platný 
certifikát. 
 
 
Místo realizace: 

 
Místem realizace je katastrální území 761907 Šafov, pozemky p.č. 56/1 ve vlastnictví Obce Šafov. 
Obec Šafov se nachází v Jihomoravském kraji, okres Znojmo, obec s rozšířenou působností Vranov 
nad Dyjí. 
 
Přesné místo realizace zakázky je zřejmé ze situace, která je přiložena jako příloha k  zadávací 
dokumentaci. Místo realizace je veřejné a uchazečům volně přístupné. 

 
 

Termín realizace: 
 
Předpokládaný termín zahájení je:    1.7.2013   
 
Předpokládaný termín ukončení je:   31.8.2013 
 
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení díla je stanoven jako limitní. Nabídka může 
obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv 



 

po tomto termínu. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit skutečný termín zahájení a dokončení 
provedení díla s vybraným dodavatelem s tím, že délka dodací lhůty v týdnech musí být zachována. 
 
Splněním zakázky se rozumí úplné a bezvadné dodání a dokončení osazení všech prvků dětského 
hřiště, vyklizení areálu a podepsání protokolu o předání a převzetí díla a předání platných dokladů o 
provedené certifikaci jednotlivých herních prvků z hlediska technických požadavků na výrobky a 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 
 
 
 

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje dle podmínek zadávací dokumentace a dle vlastní kalkulace. 
Veškeré náklady vyplývající ze zadávací dokumentace a obchodních podmínek je třeba zahrnout do 
cen jednotlivých prvků. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během realizace díla. 

 
Uchazeč stanoví cenu jednotlivých prvků včetně dalších příslušných položek. Nabídková cena bude 
uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  
 
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná. 
 
 
 

4. Obchodní podmínky a platební podmínky 
 
Uchazeč v rámci své nabídky předloží obchodní a platební podmínky formou návrhu Smlouvy o dílo, 
který bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče a opatřen razítkem. Návrh smlouvy 
předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu.  
 
Zadavatelem požadovaný termín dokončení díla 31.8.2013 je stanoven jako limitní. Nabídka může 
obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv 
po tomto termínu. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit skutečný termín zahájení a dokončení 
provedení díla s vybraným dodavatelem s tím, že délka dodací lhůty v týdnech musí být zachována. 
 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, která bude 
obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 
po úplném a bezvadném dokončení díla a podepsání protokolu o předání převzetí díla. Splatnost 
faktur je 30 dní. 
 
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 
Minimální délka záruky na nosné konstrukce je 8 let a na ostatní části prvků 5 let. Uchazeč dále 
uvede lhůtu nástupu na odstranění závad v záruční lhůtě. 
 
 
 
 



 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 
 
Základní kvalifikační předpoklady 
 
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč čestným prohlášením podle § 53 odstavce 1 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění., jehož vzor je přiložen jako příloha k zadávací dokumentaci. 
Čestné prohlášení bude doloženo v originále. 
 
 
Profesní a technické kvalifikační předpoklady 
 
Profesní a technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: 

 výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán či výpisem z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Uchazeč předloží relevantní doklad v prosté kopii. 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Uchazeč předloží živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku v prosté kopii. 
 

Základní a profesní kvalifikační předpoklady může uchazeč prokázat i formou předložení „Výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů“. Uchazeč předloží relevantní doklad v prosté kopii. 
 

 
 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka bude předložena v písemné podobě, v jednom vyhotovení a v českém jazyce. Nabídka musí 
být podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

 

 Krycí list nabídky – vyplněný formulář obsahující identifikační údaje dodavatele s 
podpisem statutárního zástupce uchazeče a otiskem razítka. 

 Technická zpráva - popis navržených prvků včetně technické specifikace (materiál, 
povrchová úprava, ukotvení, rozměry a další údaje o splnění všech technických 
podmínek) a specifikace dopadových ploch 

 Grafické zpracování návrhu – situace, půdorys nebo 3D vizualizace návrhu 

 Rozpočet zakázky – oceněné prvky dětského hřiště včetně dalších příslušných položek 

 Certifikáty k navrženým prvkům 

 Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán statutárním zástupcem 
uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními 
podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

 Čestné prohlášení podle § 53 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění – 
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (uchazeč může prokázat i 
formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“) 

 Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie (uchazeč může prokázat i formou předložení 
„Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“) 

 Živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku - prostá kopie (uchazeč může 
prokázat i formou předložení „Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“) 

 
 



 

7. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení nabídek 
 
Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické parametry, materiálové provedení a 
ostatní požadované parametry uvedené v bodě 2. této zadávací dokumentace. Při nesplnění těchto 
parametrů bude nabídka vyřazena. 
 
Podané nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace budou dále hodnoceny podle kritéria 
ekonomická výhodnost s následujícími dílčími kritérii a vahami: 

Č. 
kr. 

Kritérium Váha kritéria 

1 Estetická úroveň a kvalita provedení  50 % 

2 Nabídková cena v Kč včetně DPH 40 % 

3 Dodací lhůta v týdnech 10 % 

 
 
Detailní popis hodnocení nabídek dle dílčích kritériích:  
 
1. Estetická úroveň a kvalita provedení 
Hodnocena bude kvalita konstrukčního provedení navržených prvků, funkční promyšlenost, estetický 
dojem hřiště, atraktivita a soulad s místním prostředím. Hodnotu tohoto kritéria nelze vyjádřit 
číselně, protože je to subjektivní kritérium. Hodnotí se tedy tak, že hodnotící komise sestaví pořadí 
hodnoceného kritéria od esteticky nejkvalitnějšího k esteticky nejméně kvalitnímu, kdy 1 je nejlepší a 
5 nejhorší.  
Nejnižší hodnotě (známce) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší získané známky k hodnotě 
hodnocené nabídky. 
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a 
v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na 
dvě desetinná místa). 

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší známka/hodnocená nabídka) * 50 % 
 
2. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 
Hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (ceně) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší cenové nabídky 
k hodnotě hodnocené nabídky. 
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a 
v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na 
dvě desetinná místa). 

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejnižší cena/hodnocená nabídka) * 50 % 
 
3. Dodací lhůta v týdnech 
Hodnotí se tak, že nejnižší hodnotě (lhůtě) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejkratší dodací lhůty k hodnotě 
hodnocené nabídky. 
Bodová hodnota nabídky vypočítaná podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a 
v tomto dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku (na 
dvě desetinná místa). 

Vzorec pro výpočet: 100 * (nejkratší dodací lhůta/hodnocená nabídka) * 10 % 
 



 

Otevírání nabídek proběhne dne 18.6.2013 od 13:00 hod. v sídle zadavatele. Hodnocení nabídek 
provede zadavatelem ustanovená hodnotící komise bezprostředně po otvírání nabídek. Na základě 
doporučení hodnotící komise bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. 
 
Účastníkům výběrového řízení bude písemně sděleno vyhodnocení zadávacího řízení a rozhodnutí o 
přidělení zakázky.  
 
 
 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou nabídku. 
Uchazeč o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek tj. 
do 18.6.2013 ve 13:00 hodin. 
 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo kurýrní službou nebo osobním podáním na adresu 
zadavatele zakázky, tj. Obec Šafov, Šafov 78, 671 06 Šafov. Elektronické podání nabídky se 
neumožňuje. Uchazeč je povinen nabídku doručit v jednom vyhotovení v uzavřené obálce označené 
nápisem: 
 

NEOTVÍRAT - NABÍDKA 
„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI ŠAFOV“ 

 
 
 

9. Ostatní informace pro uchazeče 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat, změnit zadávací podmínky, 
odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Pokud zadavatel 
toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok. Případné zrušení 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do doby, než bude dílo zahájeno 
v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace. Pokud toto právo zadavatel uplatní 
je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit bez nároku na jakékoli 
úhrady a případné nároky způsobené škody. 
   
Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky zadání z hlediska obsahu a 
úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky, budou 
z hodnocení vyřazeny. Nabídky podané uchazeči zůstávají vlastnictvím zadavatele. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně 
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto 
náklady nesou uchazeči sami. 
 
Vybraný uchazeč je povinen poskytnou zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy 
tak, aby byla smlouva uzavřena nejpozději do 30 dnů po oznámení výsledku výběrového řízení. 
 



 

Zakázka je financována z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Uchazeč si je vědom 
skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 30/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 
 
 
 
 
 
V Šafově, dne 10. června 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………… 
 Milan Kubeš 
 starosta Obce Šafov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace: 
 

 Krycí list nabídky (elektronicky na CD) 

 Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (elektronicky na CD) 

 Rozpočet zakázky (elektronicky na CD) 

 Situace místa realizace (elektronicky na CD) 



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 

Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele:   Obec Šafov 
Sídlo:     Šafov 78, 671 06 Šafov 
Zástupce ve věcech smluvních:  Milan Kubeš, starosta obce 
IČ:     00637033 
Telefon:    515 297 827, 604 151 983 
E-mail:     ousafov@volny.cz  
 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení, k vyžádání zadávací dokumentace, k podání nabídky a 
k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI ŠAFOV“ 
 

Předmětem této zakázky jsou dodávky a případné drobné stavební práce v rámci budování dětského 
hřiště. Konkrétně se jedná o dodávku, instalaci a montáž herních prvků, fitness prvků a mobiliáře.  
Předpokládaný termín realizace je od 1.7.2013 do 31.8.2013. 
 

Kvalifikační předpoklady 
V nabídce požadujeme prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele: 

 výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán či výpisem z jiné obdobné 
evidence 

 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky - živnostenský 
list nebo výpis z živnostenského rejstříku 

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 písmeno a) 
až m) zákona o veřejných zakázkách 
 

Hodnocení nabídek 
Podané nabídky splňující podmínky výzvy a zadávací dokumentace budou dále hodnoceny podle 
kritéria ekonomická výhodnost s následujícími dílčími kritérii a vahami: 

Č. 
kr. 

Kritérium Váha kritéria 

1 Estetická úroveň a kvalita provedení  50 % 

2 Nabídková cena v Kč včetně DPH 40 % 

3 Dodací lhůta v týdnech 10 % 
 

Lhůta pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.6.2013 ve 13:00 hodin. 
 

Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci je třeba vyžádat písemně.  
Objednávku lze zaslat elektronickou formou na adresu zadavatele: ousafov@volny.cz 
Zadávací dokumentace bude vydána do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. 
 

Veškeré další nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 

V Šafově, dne 10. června 2013 
 ………………………………………………………………… 
 Milan Kubeš 
 starosta Obce Šafov 

mailto:ousafov@volny.cz
mailto:ousafov@volny.cz


 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1 zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění, to znamená, že požadavky splňuje dodavatel 

 
veřejná zakázka malého rozsahu 

 

„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
V OBCI ŠAFOV“ 

 
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel:  
 
Název firmy:     
Sídlo:       
IČ:      
DIČ:      
 
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek a 
to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona. 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) na majetek dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 



 

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

e) který není v likvidaci; 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele; 

i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. 
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
k)   kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
      nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; 
l)    který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 
      třech letech pracovali u zadavatele;  
m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 
      vyšším než 10% 

 
 
 
 

V………….………………., dne ………………… 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
         razítko a podpis uchazeče 
             osoby oprávněné za dodavatele jednat  
 
 



 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 
 

veřejná zakázka malého rozsahu 

   

„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
V OBCI ŠAFOV“ 

 

Uchazeč 
(obchodní firma nebo název) 

   

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 

   

Adresa pro doručování korespondence 
(pokud se liší od sídla) 

   

Právní forma    

Předmět podnikání uchazeče    

Identifikační číslo    

Daňové identifikační číslo    

Osoba oprávněná jednat za uchazeče 
s uvedením funkce  

a pracovního zařazení 
   

Kontaktní osoba    

Telefon, Fax     

E-mail, WWW    

      

Hodnotící kriterium 
 

Nabídková cena zakázky 
celkem v Kč včetně DPH 
(zaokrouhlit na celé koruny) 

 

Dodací lhůta v týdnech 
(zaokrouhlit na celé týdny) 

 

 
V………….………………., dne ………………… 
 

……………………………………………………… 
         razítko a podpis uchazeče 
             osoby oprávněné za dodavatele jednat  



ROZPOČET ZAKÁZKY 

veřejná zakázka malého rozsahu 

„ZAPOJENÍ DĚTÍ DO VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

V OBCI ŠAFOV“ 

 

Vybavení hřiště
Cena vč. montáže 

bez DPH
Množství Celkem

Věžová sestava se skluzavkou, lanovými mosty, 

lezeckou stěnou, žebříkem, šikmou rampou s lanem 

a houpačkou

1 -  Kč                          

Pískoviště 2 x 2 m s ochrannou sítí 1 -  Kč                          

Kolotoč na sezení 1 -  Kč                          

Vahadlová houpačka 1 -  Kč                          

Lezecký prvek s žebříky, lezeckou stěnou,

lanovou sítí, balančním lanem a šplhací tyčí 1 -  Kč                          

Pružinové houpadlo 2 -  Kč                          

Návštěvní řád 1 -  Kč                          

Posezení - lavice se stolem 2 -  Kč                          

Dopadová plocha k herním prvkům (134,75 m2) 1 -  Kč                          

-  Kč                          

-  Kč                          

Cena celkem bez DPH

DPH - 21 %

Cena celkem včetně DPH

 

 

 

V………….………………., dne ………………… 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
         razítko a podpis uchazeče 
             osoby oprávněné za dodavatele jednat  
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