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Věc: Výzva k předložení nabídky v rámci zakázky malého rozsahu 

 

 

Zadavatel HORTUS správa zeleně s.r.o., 

 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00, IČ: 60486791, zastoupená pro administrativní činnosti 

v rámci zadávacího řízení společností Karetta Bohemia s.r.o., se sídlem Zámecká 6, 286 01  Čáslav - 

Filipov Vás vyzývá k předložení nabídky v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu 

„Dodávka vybavení dětských hřišť- Prosek“, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 
 

1) Vymezení předmětu plnění  zakázky: 

Předmět plnění je dodávka vybavení (herních prvků) pro dětská hřiště na území MČ Praha 9 

Podrobný popis: 

Jedná se o dodávku interaktivních herních prvků pro dětská hřiště na území MČ Praha 9 a to: balanční 

prstenec s bradly, Trychtýřová síť, Lanová dráha s ocelovou konstrukcí, Skupinová houpačka „hnízdo“ 

na krátkém závěsu, Řetězová surfařská houpačka a Vahadlová pružinová houpačka, včetně dopravy na 

místo plnění, jejich osazení a dokladu o certifikaci vybavení pro ČR. Podrobný popis s technickými 

parametry je uveden v příloze č. 1 této výzvy. 

 

 

Předpokládaná nabídková cena:    720.000,- Kč (bez DPH) 

 

Kód CPV: 

37535200-9 Vybavení hřišť 

  

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky – pravidelný odběr: 

Zahájení plnění:     15.8.2014. 

Ukončení plnění:   30.8.2014.  

 

Místo plnění: území MČ Praha 9  

3)      Lhůta a místo pro podání nabídky: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodavatel je povinen podat nabídku nejpozději do 13,00 dne 31.7.2014 v uzavřené zapečetěné obálce 

opatřené adresou: Karetta Bohemia s.r.o., Zámecká 6, 286 01 Čáslav - Filipov, na které bude uveden 

název zakázky „Dodávka vybavení dětských hřišť - Prosek“ a zvýrazněn nápis „NEOTEVÍRAT!“ 

Nabídku může dodavatel zadavateli doručit též prostřednictvím osoby s poštovní licencí nebo 

prostřednictvím osoby zajišťující přepravu zásilek (kurýrní služba) tak, aby byla doručena do konce 

lhůty pro podání nabídek. 

 

4) Zadávací lhůta: 

Zadávací lhůta činí 30 kalendářních dnů. Po tuto dobu je dodavatel vázán svoji nabídkou. 

 

5) Způsob zpracování nabídky : 

 

Nabídková cena: 

Uchazeč nabídne nabídkovou cenu za celkové plnění v Kč v členění:  

 

Cena celkem bez DPH               ……….,-Kč 

DPH ve výši 21%                 ……….,-Kč 

Cena celkem vč. DPH                 ……….,-Kč 

 

 

 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za splnění zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to 

absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná 

v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a její výše v Kč a celková nabídková cena vč. DPH. 

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.  

Překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně zákona o dani z přidané 

hodnoty (DPH). Rozhodným dnem je pro případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu změny DPH 

den zdanitelného plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 

 

 

Platební podmínky:  

Zadavatel stanovuje, že dodávka bud hrazena na základě faktury doložené potvrzeným a odsouhlaseným 

soupisem dodaných a instalovaných vybavení hřišť mezi zadavatelem zakázky a dodavatelem. Zadavatel 

stanovuje, že doba splatnosti faktur činí 21 dní. Dnem splatnosti je den dokončení bezvadného plnění 

(včetně dodání příslušných certifikátů vybavení). Faktura musí obsahovat veškeré údaje požadované 

zákonem.  

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Veškeré podrobné platební podmínky 

jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci viz příloha č. 3 - Obchodní podmínky (návrh 

objednávky). 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 

Nabídka bude písemná a musí obsahovat identifikační údaje o zájemci v tomto členění: obchodní jméno 

zájemce (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma zájemce ( 

a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, 

sídlo zájemce (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště), 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů (jen 

u právnické osoby), případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce, číslo telefonu a 

faxu zájemce, bankovní spojení a číslo účtu zájemce. Veškeré doklady požadované zadavatelem a tvořící 

součást nabídky musí být předloženy v českém jazyce.  

Uchazeč též do nabídky založí, vyjma podepsaného návrhu objednávky (viz příloha č. 3) a ostatních 

dokumentů, čestné prohlášení, ve kterém uvede, že nabídka obsahuje veškeré náklady na poskytnutí 

dodávky. 



Nabídku tvoří: 

Identifikační údaje uchazeče 

Kvalifikační požadavky 

Podepsaný návrh objednávky včetně příloh 

Čestné prohlášení uchazeče 

 

Požadavky zadavatele na dodržení obchodních podmínek. 

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu. 

Veškeré dále uvedené obchodní podmínky (včetně podrobných požadavků uvedených v zadávací 

dokumentaci viz příloha č. 3 – Obchodní podmínky (návrh objednávky, včetně jejích příloh) jsou 

zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky 

výhodnější. 

Uchazeč je povinen podat jediný návrh objednávky pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu.  

Návrh objednávky nesmí vyloučit, či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této 

zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude zadavatelem 

vyloučena z účasti v zadávacím řízení. 

Omezení výše náhrady škody při odpovědnosti uchazeče za škodu, jakož i sankcí uvedených v této 

zadávací dokumentaci, se nepřipouští v jakémkoli směru. 

V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce 

uchazeče (v příloze návrhu smlouvy), jaká část plnění bude zadána třetím osobám (s uvedením 

procentuálního rozsahu finančního plnění a předmětu části plnění) a identifikaci těchto osob (tj. 

identifikační údaje: název, sídlo, IČ).   

Návrh objednávky musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za 

uchazeče; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky 

uchazeče. Pokud návrh objednávky nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.  

Návrh objednávky rovněž musí respektovat ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních 

předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky malého rozsahu. 

Veškeré, zadavatelem požadované přílohy obchodních podmínek, jsou povinné a musí být v návrhu 

objednávky uchazeče doloženy, tzn. např. u požadavku na prohlášení o subdodavatelích uchazeče 

uchazeč i v případě, že nebude subdodavatele předpokládat, musí doložit prohlášení, že dílo 

provede výhradně sám bez subdodavatelů. 

 

 

Kvalifikační podmínky: 

Zadavatel požaduje prokázat kvalifikace takto: 

Dodavatel založí čestné prohlášení o těchto skutečnostech: 

- dodavatel není v likvidaci, 

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

- dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním 

zabezpečení a příspěvku státní politiky zaměstnanosti 

- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolventní návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení 

nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla zavedená nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů 

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 



 

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za a jménem dodavatele. 

 

Zadavatel dále požaduje prokázat profesní kvalifikace předložením fotokopie výpisu z obchodního 

rejstříku a ze živnostenského rejstříku pro živnost opravňující dodavatele k realizaci dodávek.  

 

 

 

Nedodržení jakéhokoli požadavku zadavatele na obsah nabídky, či podmínek zadavatele obsažených 

v této výzvě a obchodních podmínkách tj. návrhu objednávky, je důvodem pro vyloučení uchazeče 

z dalšího průběhu zadávacího řízení. 

 

6) Název, sídlo, právní forma, telefon a fax zadavatele: 

 

HORTUS správa zeleně s.r.o. se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00, IČ: 60486791, zastoupená 

pro procesování zakázky malého rozsahu společností Karetta Bohemia s.r.o., se sídlem Zámecká 6, 286 

01 Čáslav – Filipov, IČ: 01973673, e-mail: karettabohemia@gmail.com 

 

 

7) Hodnotící kritéria 

 

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou včetně DPH. 

 

 

8) Další podmínky veřejné zakázky:  

 

 Veškeré obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 musí být dodavatelem plně dodrženy.  

 Dodavatel je povinen uvést subdodavatele v případě, že některou část dodávky bude realizovat 

jeho prostřednictvím a v nabídce uvést rozsah podílu subdodavatele. Za dílo realizované 

prostřednictvím subdodavatele odpovídá dodavatel jako by jej provedl sám. 

 Kontaktní osobou za zadavatele je Mgr. Jana Knížková, tel. 734732646. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu až do 

okamžiku podepsání objednávky na zajištění dodávky. 

 Zadavatel vylučuje variantní nabídku. 

 Zadavatel stanovuje, že dodavatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou 

v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podávání nabídek provést změny v zadávací 

dokumentaci a uchazeči v souvislosti s těmito změnami nevznikají žádná práva na náhradu 

škody.  

 Zadavatel stanovuje, že veškeré údaje uvedené v nabídce nejsou chráněny obchodním tajemstvím 

a v případě dotazu, je zadavatel oprávněn poskytnou jakékoli údaje z této nabídky třetí osobě. 

Zadavatel je též oprávněn uveřejnit veškeré údaje z této nabídky na svém profilu zadavatele.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečům 

poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu a případně i v průběhu plnění z 

uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací 

označených jako důvěrné. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková 

cena uchazeče, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro 

hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na 

zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bere uchazeč na 

vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení 

bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 



 Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před podpisem objednávky originály dokladů, jimiž 

uchazeč prokazoval profesní kvalifikace.  

 Dodatečné dotazy je možné zaslat zadavateli e-mailem na adresu: karettabohemia@gmail.com. 

  Zadavatel odpoví na dodatečné dotazy písemnou formou a odpovědi uveřejní na „profilu 

zadavatele“, kde je současně i uveřejněna výzva, návrh SOD a veškeré přílohy v digitálním 

formátu doc. Dodatečné dotazy je možno podat nejpozději do 2 pracovních dnů před 

koncem lhůty pro podání nabídek.  

 Otevírání obálek je neveřejné a o výsledku zadávacího řízení budou vyrozuměni všichni 

uchazeči, jejichž nabídka nebyla v průběhu zadávacího řízení zadavatelem vyloučena. 

 Zájemce musí být po celou dobu realizace služby zařazen do Rejstříku škol a školských zařízení 

 

 

Části zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace obsahuje: 

 

 Výzva 

 příloha č. 1:  Podrobný popis vybavení a jeho technických a kvalitativních  

                            parametrů 

 příloha č. 2:  Návrh objednávky (obchodní podmínky) včetně příloh  

 

 

Výše uvedené dokumenty zadávací dokumentace a jejich přílohy vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně 

respektovat při prokazování kvalifikací a zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.  

 

V Praze dne 21.7.2014 

 

 

       

 

               za zadavatele 

 

Přílohy č. 1 a č. 2 viz text výzvy 
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