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Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6 

IČ: 14450216 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ 

 

Způsob zadání: 

Otevřené řízení, dle Pravidel o zadávání veřejných zakázek Horských lázní Karlova Studánka, státní 

podnik 

 

Číslo jednací: HLKS/2911/2016 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané 

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veškeré podmínky plnění jsou 

vymezeny zadávací dokumentací a touto výzvou k podání nabídek.  

 

 

1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě. 

Zadavatel poskytuje tuto výzvu včetně zadávací dokumentace přímým oslovením  uchazečů a 

zveřejněním na internetových stránkách www.horskelazne.cz s názvem  

 

„Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“. 

 

Případné žádosti o dodatečné informace je možné zasílat na e-mail: reichl@horskelazne.cz  

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich 

předchozí žádosti. 

 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce sportovního hřiště dle specifikace v 

místě plnění. 

 

Položky předmětu zakázky 

Název položky Kód CPV Množství za 

položku 

Měrná jednotka za 

položku 

Výstavba víceúčelových 

sportovních zařízení 

 

45212220-4 

 

1 

 

Kus 

http://www.horskelazne.cz/
mailto:reichl@horskelazne.cz


 

 

 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik     http://www.horskelazne.cz         

Registrace u Krajského soudu v Ostravě v obch. rejs.: AXIV, vložka 481    

                                                                                                                                                                                                                                                       Stránka 2 z 5 

Stránka 2 z 5 

 

 

 

Specifikace předmětu plnění: 

 

1. Zpracování dokumentace k rekonstrukci sportovního hřiště. 

2. Rekonstrukce sportovního víceúčelového hřiště (povrch na bázi akrylátové stěrky) pro sporty: 

Futsal, basketbal, volejbal, badminton, florbal a hokej včetně inventáře (kůly bajonetového 

typu se záslepkami, mantinely s odolností vůči vodě, brány pevně integrované do mantinelů) a 

oplocení hřiště (poplastované).  

 

Popis stávajícího stavu: 

1. Stáří hřiště cca 30 roků 

2. Povrch je betonový na kterém je položen plastový povrch 

3. Rozměr hřiště je 33,60 x 18,30m 

4. Foto současného stavu přílohou 
 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadavatel se rozhodl, že nebude zveřejňovat předpokládanou hodnotu zakázky. 

 

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 

Uchazeč předloží prostou kopii dokumentu opravňujícího k podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky. 

Uchazeč předloží seznam zakázek obdobného charakteru poskytnutých uchazečem 
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Seznam bude předložen formou 
zadavatelem potvrzeného referenčního listu, či čestného prohlášení s uvedením kontaktních údajů na 
odpovědné osoby na straně zadavatelů pro účely ověření. 

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

 

5. NABÍDKOVÁ CENA   

 
Nabídková cena bude v členění: 
 

1. Zpracování dokumentace k rekonstrukci hřiště 

2. Stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí sportovního víceúčelového hřiště – uchazeč 
předloží rozpočet stavby. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou 
není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné 
zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.  

 

 

 

http://www.horskelazne.cz/
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Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně 
snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, dne:         

30. 06. 2016 

 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 20. 07. 2016 v 11:00 hodin 

Nabídky se podávají  

a) osobně na podatelně podniku, Karlova Studánka čp. 6, 793 24 Karlova Studánka  

Po-Pá 8:00 až 14:00  

b) poštou na adresu zadavatele.  

 

Nabídky budou podány v zalepené obálce označené názvem „HŘIŠTĚ“ a nápisem NEOTEVÍRAT. 

Obálka musí být zalepená a opatřena adresou uchazeče. Každý uchazeč může podat pouze jednu 

nabídku.  

Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, 
nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly přijaty vráceny uchazečům.  

 

 

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  

 

Předpokládaný termín plnění do:  31. 12. 2016 

 

Místo plnění veřejné zakázky:  Pozemek pč. 67, v kú. Karlova Studánka,  

 

Základní popis plnění:  Rekonstrukce sportovního hřiště 

 

NUTS Kód:      Moravskoslezský kraj 

 

 

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Způsob zajištění obchodních podmínek a platebních podmínek: Návrh smlouvy je součástí 

zadávací dokumentace, příloha č. 1 zadávací dokumentace. 

http://www.horskelazne.cz/
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Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele (příloh 
zadávací dokumentace), vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků 
povinnost jejich doplnění, tj. místa určená k doplnění označená textem  [VYPLNÍ/DOPLNÍ UCHAZEČ], 
[…] atp. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit vzor 
smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. Případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí  
 
 
textu návrhu smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací 
dokumentací. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo o obchodních podmínkách s vybraným uchazečem dále jednat, za 
předpokladu, že změny obchodních podmínek nebudou mít podstatný vliv na cenu veřejné 
zakázky. 

 
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení bez udání důvodu (tj. má právo odmítnout všechny 
doručené nabídky). 

 

 

8. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY 

 

Podmínky jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo, příloha č. 1 zadávací dokumentace. 

 

 

9. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH  

 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude 

hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. 

 

V případě shodnosti nabídkové ceny, rozhodne zadavatel losem. 

 

 

10. INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA 

 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

 

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 

Prohlídku místa plnění je možno dohodnout s kontaktní osobou zakázky. 

Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu,  

email: reichl@horskelazne.cz 

tel: 775757892  

 

 

 

 

http://www.horskelazne.cz/
mailto:reichl@horskelazne.cz
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12. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY 

 

Zadavatel doporučuje členit nabídku v tomto pořadí: 

 
Krycí list nabídky: 

a) Název zakázky. 
b) Základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární 

zástupce, kontaktní osoba ve věci zakázky). 
 

c) Nabídková cena  
 
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 
Prostá kopie dokladu opravňující uchazeče k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský 
list). 
 
Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu. 

 
 

13. PŘÍLOHY 

 

1. Návrh smlouvy o dílo k doplnění. 

2. Foto stávajícího stavu. 
         
V Karlově Studánce 28. 06. 2016 
 
 
 
 
 
…………………………………………………       
MUDr. Radomír Maráček, v.r. 
ředitel podniku 

http://www.horskelazne.cz/

