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Obec Chlum Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
CVIČÍCÍ A POSILOVACÍ STROJE NA VENKOVNÍ POUŽITÍ, DĚTSKÉ HERNÍ PRKVY
A MOBILIÁŘ:

IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Obec Chlum
Sídlo:
Chlum 43, 388 01 Blatná
Právní forma:
Obec
IČ:
48222631
Zastoupený:
starostou Ing. Radimem Paulusem, tel. 725 035 423, e-mail:
chlum.mst@seznam.cz,
zmocněnou osobou zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky
na základě plné moci Ing. Radkou Zelenkovou, tel: 723 164 203, email: radka.zelenkova.st@seznam.cz, která je současně i kontaktní
osobou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cvičící a posilovací stroje na venkovní použití, dětské herní prvky a mobiliář
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace cvičících a posilovacích
strojů, herních prvků a mobiliáře dle technické specifikace a položkového soupisu
a zákresu do mapy, které jsou přílohou č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.
Předmět plnění veřejné zakázky musí dále splňovat následující podmínky:
- musí být realizován v souladu s obecně závaznými právními a dalšími předpisy
a platnými normami,
- pokud se v dokumentaci pro zadání zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy
na určité dodavatele nebo výroby nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to proto, že stanovení
technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné; zadavatel
u každého takového odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné nebo
kvalitativně lepší řešení.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Splnění základní způsobilosti uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (viz
příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Splnění profesní způsobilosti uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení; uchazeč může předložit
prostou kopii tohoto dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy
o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu.
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- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky; pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; uchazeč může předložit prostou kopii tohoto
dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálu
nebo ověřené kopie tohoto dokladu.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení prací:
Ukončení díla a předání objednateli:

dohodou
31. 10. 2021

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p. č. 79/20 a č. 1090/13 v katastrálním území
Chlum u Blatné.
JAZYK, V JAKÉM MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka bude podána v českém jazyce.
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Variantní řešení se nepřipouští.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou podrobně rozpracovány v závazném návrhu kupní
smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých
uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu podle nabídkové ceny;
nejvýhodnější nabídkou bude ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu při splnění podmínek
uvedených v technické specifikaci výše.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:
a) Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče –
originál (příloha č. 1),
b) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 2),
c) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení –
prostá kopie (zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy
o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
d) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – prostá kopie
(zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálu
nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
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e) Závazný návrh smlouvy o dílo na vyznačeném místě doplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 3),
f) Technická specifikace a položkový soupis, který bude přílohou č. 1 smlouvy,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha
č. 4),
g) Katalogový list nebo dílenská dokumentace každé jednotlivé části dodávky,
které budou přílohou č. 2 smlouvy.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce, zajištěna proti samovolnému otevření
a opatřena identifikačními údaji zadavatele a uchazeče a označením „VÝZVA – CVIČÍČÍ
A POSILOVACÍ STROJE NA VENKOVNÍ POUŽITÍ, DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY A MOBILIÁŘ NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude odevzdána ve dvou vyhotoveních, z toho bude 1x originál, 1x prostá
kopie.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude pevnou a nejvýše přípustnou cenou za dodávku, montáž a instalaci
cvičících a posilovacích strojů, herních prvků a mobiliáře dle technické specifikace
a položkového soupisu a zákresu do mapy, které jsou přílohou č. 4 a č. 5 zadávací
dokumentace.
Cena musí být stanovena tak, aby veškeré požadované technické parametry byly zcela
splněny.
Nabídková cena bude rozepsána následovně:
- Nabídková cena bez DPH
- DPH
- Nabídková cena včetně DPH
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na adresu Ing. Radka Zelenková, Vodárenská 352, 386 01 Strakonice, a to nejpozději
v úterý 20. července 2021 do 16 hodin. V případě osobního předání nabídky se
doporučuje předchozí telefonická domluva na datu a hodině předání.
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.
DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum a čas:
úterý 20. července 2021 v 17 hodin
Místo:
Obec Chlum, Chlum 43, 388 01 Blatná
Uchazeči, kteří podali nabídku, se otevírání obálek mohou zúčastnit. Komise jim sdělí
identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku, a jejich nabídkovou cenu. Svou
účast potvrdí do prezenční listiny.
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost o něj musí
být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
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žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno nejpozději 2 pracovní dny
po doručení písemné žádosti o něj.
Kontaktní osoba zadavatele pro zaslání vysvětlení:
Ing. Radka Zelenková, zmocněná osoba zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky,
tel.: 723 164 203, email: radka.zelenkova.st@seznam.cz.
Prohlídka místa plnění se uskuteční v případě zájmu dodavatelů, a to po předchozí dohodě
se starostou obce.
DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení nejpozději do uzavření smlouvy zrušit.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zadavatel/objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv
nároku ze strany dodavatele v případě, že nezíská dotaci na financování projektu nebo
v případě, že nebude moci zajistit jeho financování jiným způsobem.
PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 Kupní smlouva
Příloha č. 4 Technická specifikace a položkový soupis
Příloha č. 5 Zákres do mapy
Přílohy k zadávací dokumentaci budou vyzvaným osobám předány současně s výzvou
a zadávací dokumentací. V ostatních případech ji zadavatel předá nebo zašle uchazeči
v digitální podobě do 2 pracovních dnů ode dne jeho žádosti o ni.

Ing. Radka
Zelenková

V Chlumu, dne 2. července 2021

Digitálně podepsal
Ing. Radka Zelenková
Datum: 2021.07.02
09:27:01 +01'00'

v. z. ……………………………….

Za zadavatele: Ing. Radim Paulus, starosta
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