
Výzva k podání nabídky 

Zakázka je zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek dle § 27 zák., kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona a 

Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v účinnosti od 1. října 2016 městyse 

Višňového. 

Zadávací řízení 
Název veřejné zakázky 

„WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ VIŠŇOVÉ“ 
Zakázka malého rozsahu 

 
Zadavatel veřejné zakázky: Městys Višňové 
 
Zadavatel předmětné veřejné zakázky vás tímto vyzývá k předložení nabídky: 
 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADATELE 
Název zadavatele:  Městys Višňové 
Sídlo:    Višňové č.p. 212, 67138 Višňové 
Zastoupení:   Mgr. Vladimír Korek, starosta 
IČ:    00293784 
DIČ:    CZ00293784 
e-mail:   vladimir.korek@visnove.cz 
tel:   602640403, 515 339 016 
 
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Realizace akce: „Workoutové hřiště Višňové“ 
akce se týká: 
sportoviště, které bude ve správě městyse Višňového, na jeho pozemcích parc. č. 2516/1 kat. 
území Višňové. 
 
2.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Všechny cvičební prvky musí být certifikovány dle ČSN EN 1176, kopie certifikátů pro vybrané 
prvky budou vyžadovány a dodány současně s dodávkou herních prvků a jejich dokumentace. 
Dopadová plocha bude trávník a v případě kritické výšky pádu nad 1 m kačírek nebo štěpka. 
Podrobná specifikace prvků viz příloha č.2. 
Jedná se o tyto prvky 
2.1.1. Cvičební prvky 
Žebřiny 
Hrazda 
Bradla 
Ručkovadlo 
Sedy lehy 
Trampolína 
Lavička 
 
 
2.1.2. Místo pro workoutové hřiště 
Místo je specifikováno parcelním číslem, viz výše. Zájemce má možnost po dohodě shlédnou 
místo výstavby. Místo je veřejně přístupné. 
3. LHŮTA A MÍSTO PROVEDENÍ 
3.1. TERMÍNY PLNĚNÍ 
3.1.1. Požadované provedení prací je požadováno v termínu od 1.7. 2022 do 16.12. 2022. 
Zadavatel upozorňuje, že termín ukončení díla je závazný a nepřekročitelný. 



 
4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 
Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací – soupisem prací a 
výkazem výměr. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci zakázky a tato 
cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  
 
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH (krycí list).  
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech 
nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná 
rizika spojená s umístěním stavby, provozem zadavatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené 
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Nabídková cena musí být stanovena jako 
nejvýše přípustná. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek definovaných ve 
smlouvě o dílo. 
Požadavkem zadavatele je splatnost faktury, která bude přeložena po dokončení díla, 30 dní. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to 1x v originále. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že nabídku nebude 
podepisovat statutární orgán účastníka, je nutno přiložit plnou moc k zastupování účastníka. 
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl. Veškeré 
přílohy, které jsou součástí nabídky, musí být opatřeny razítkem a podpisem osoby oprávněné 
jednat za účastníka. 
 
5.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 20. 4. 2022 14.00 hodin. 
 
5.2. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
Osobně na adrese zadavatele v úředních hodinách úřadu městyse, prostřednictvím pošty v 
uzavřené obálce s názvem  
 
„Workoutové hřiště Višňové“ – NEOTVÍRAT 
 
 
6. ZADÁVACÍ LHŮTA 
 
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 120 kalendářních dnů od konce 
lhůty pro podání nabídek. 
 
7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, OBSAH NABÍDKY 
 
7.1. PŘÍSTUP K DOKUMENTACI, ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711 
 
Bližší informace jsou uvedeny v přílohách výzvy, soupisu prací a výkazech výměr. Tyto doklady 
tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a jsou přiloženy jako příloha. 
 
7.2. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stanoviště veřejně přístupné, doporučuje zadavatel všem 
účastníkům a zájemcům o zakázku, seznámit se s místem plnění. 
 
7.3. OBSAH NABÍDKY 
Nabídka musí obsahovat: 
1) Vyplněný Krycí list 

http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711


2) Doplněný návrh smlouvy 
3) Doplněný položkový rozpočet ve všech položkách 
4) Popis prvků 
5) Čestné prohlášení 
6) Výpis z OR případně výpis ze ŽL 
7) Technické listy 
 
8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
Kritérium        Váha kritéria 
Nejnižší nabídková cena (celková cena v Kč včetně DPH)  100 % 
   
Podané nabídky bude hodnotit nejméně tříčlenná hodnotitelská komise složená ze zastupitelstva 
městyse – Stavební výbor při Zastupitelstvu městyse Višňového. 
 
9. PRÁVA A PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

− odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, 

− žádat o vysvětlení účastníků v případě nejasnosti nabídky, případně o doplnění, 

− veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit, 

− neposkytnout úhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na zakázku, 

− každý účastník může podat pouze jednu nabídku, 

− z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují tyto zadávací podmínky, 

− zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit 

postupy uvedené v zák. č.  134/2016 Sb., neboť na ni v souladu s § 31 uplatňuje obecnou výjimku 

z působnosti zákona. Pokud jsou proto v této výzvě a v ostatních dokumentech zadavatele použity 

pojmy shodně s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový 

pojem zákon uplatňován, vyjma případů, kdy je to výslovně uvedeno. 

Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. 

Dílo bude částečně financováno z dotací MMR. Nebude-li finanční příspěvek poskytovatelem 

dotace přiznán, vyhrazuje si zadavatel neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. 

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude 
je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. Rozhodnete-li se nabídku nepředložit, budeme 
vděčni, pokud nás o tom informujete písemně a uvedete důvody svého rozhodnutí. 
 
 
 
Višňové, dne 1.4.2022 

        Mgr. Vladimír Korek 
                  starosta  
Přílohy  
1) Výzva k podání cenové nabídky 
2) Krycí list nabídky (Příloha č.1) 
3) Návrh smlouvy o dílo (příloha č.3) 
4) Popis prvků (Příloha č. 2) 
5) Položkový rozpočet  
6) Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti (Příloha č.4) 
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