
 

DOPORUČENĚ  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MMR 

 

Název projektu: Revitalizace centra obce - zámecký park, vybudování 

dětského hřiště 

Název zakázky: Revitalizace centra obce - zámecký park, vybudování 

dětského hřiště 

Předmět zakázky: Stavební práce 

 

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle 

§ 31 a dle směrnice obce pro zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky 

malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva 

pro místní rozvoj. 

 

Název příjemce (zadavatele):  Obec Hradištko 

 

Sídlo zadavatele:    Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko 

 

IČ příjemce (zadavatele):   00241245 

 

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Radka Svobodová, starostka obce 

 

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Martin Lapeš 

 

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 776 637 077,  

e-mail: lapes@tntconsulting.cz 

 

Datum vyhlášení zakázky: 31. 8. 2021 

 

Lhůta a místo pro podání nabídky  

- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 31. 8. 2021 a končí dnem 

15. 9. 2021 v 16:00 hodin 

- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Hradištko Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko 

a to v úředních hodinách zveřejněných na https://www.hradistko.cz. Nabídku lze 

zaslat též doporučeně poštou (nebo jinou obdobnou přepravní či kurýrní službou) na 

adresu sídla zadavatele Obec Hradištko Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko. 

- Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy 

nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas 

nejlépe s několikadenním předstihem. 

 

Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 15. 9. 2021 

v 16:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec 

Hradištko Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko. 

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem projektu je výstavba hřiště o ploše 278 m² v centru obce Hradištko. Stavba bude 

probíhat na pozemku p. č. 2 v k. ú. Hradištko pod Medníkem. Více viz Projektová 

dokumentace (příloha č. 4 Zadávací dokumentace). 

 

Prohlídka místa realizace: 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa realizace, protože je místo veřejně přístupné 

bez omezení. 
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Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 1 518 256,40 Kč bez DPH. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:  

Prokázání Základní způsobilosti - čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti – vzor 

čestného prohlášení je přílohou ZD. 

Prokázání Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží kopii dokladu. 

Technické kvalifikace - uchazeč prokáže doložením seznamu referenčních zakázek 

obdobného typu a rozsahu za posledních 5 let, s uvedením názvu odběratele, uvedení 

předmětu a hodnoty plnění a roku realizace. Za zakázky obdobného typu Zadavatel považuje 

zakázky z oblasti výstavby, a/nebo rekonstrukcí dětských hřišť. 

Pro splnění kvalifikace Zájemce předloží minimálně reference pro tři referenční zakázky, 

přičemž finanční objem každé ze tří referenčních realizací musí činit minimálně 0,7 mil. Kč 

bez DPH. 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci. 

 

Hodnotící kritéria: 

Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je výše celkové nabídkové 

ceny v Kč bez DPH (nejnižší nabídková cena). 

 

Další podmínky plnění zakázky:  

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Další podmínky plnění zakázky 

jsou definovány v zadávací dokumentaci. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu. 

 

Informace k zadávací dokumentaci: 

Na vyžádání bude Žadateli bezplatně zaslána zadávací dokumentace v elektronické podobě 

e-mailem. Písemné žádosti je možné zasílat e-mailem na adresu: lapes@tntconsulting.cz 

 

31. 8. 2021 

 

 

 

 

Podpis zadavatele: ………………………….. 
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