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               Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 

                     tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz 
 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, zastoupená Mgr. Pavlou Tomášovou, ředitelkou školy 
vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1 /2019, v platném znění uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: 

  
„DODÁNÍ, INSTALACE A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADU 

MŠ ČAPKOVA 2035, LITVÍNOV“ 

 

1) Identifikační údaje zadavatele: 
 
zadavatel:    Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most   
se sídlem:  Litvínov, Ruská 2059, okres Most, 436 01 
  IČ: 47326531 
                               www.zsruska.cz  
 
Zastoupený:          Pavla Tomášová, Mgr.  
                              ředitelka školy      
 
 
2) Informace o druhu a předmětu zakázky 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie, vedenou pod číselným označením v registru VZ 07/2021, 
č.j. ZŠaMŠR/142/2021.  
 
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a montáž herních prvků a příslušenství na školní zahradu MŠ Čapkova 
2035, Litvínov. Konkrétně se jedná o velkou herní soustavu, lokomotivu a dva vagóny, dvě bezúdržbové lavičky 
s područky a opěradlem a čtyři dětské bezúdržbové lavičky s područky a opěradlem. 
 
Herní sestava musí obsahovat dvě skluzavky, dvě věže, tunel, bezpečnostní úchyty a cesty ke skluzavkám. Lokomotiva by 
měla být o velikosti zhruba 220 x 120 cm, výška 180 cm, 1 zastřešený vagón a 1 otevřený vagón o přiměřené velikosti 
k lokomotivě. Bezúdržbové sedačky budou mít délku 190 cm a výšku sedu 45 cm, budou vyrobené z dřevěných KVH hranolů 
a bezúdržbového plastového HDPE materiálu. Dětské bezúdržbové sedačky budou mít délku 170 cm, výšku sedu 35 cm, 
budou vyrobené z dřevěných KVH hranolů a bezúdržbového plastového HDPE materiálu. Materiál bude bezpečný, 
fyziologicky nezávadný, bezúdržbový a UV stabilní, kompaktní, nesmí hrozit žádné nebezpečí zranění třískami. Musí být 
odolný proti chemikáliím, nesmí tvořit žádný živný podklad pro bakterie a plísně. Všechny prvky musí splňovat normu ČSN 
1176. Herní prvky budou zabudovány do země. Dopadová plocha a úprava povrchu školní zahrady není předmětem této 
veřejné zakázky. 
 
Uchazeč může použít materiály různých výrobců při zachování min. stejných nebo lepších technických parametrů. Uchazeč 
ve své nabídce uvede technické specifikace veškerých materiálů a výrobků, které dodává, včetně prohlášení o shodě dle zák. 
22/1997 Sb. 
 
Zhotovení bude provedeno v rozsahu tohoto zadání a jeho příloh. 
 
Návrh smlouvy o dílo (příloha této zadávací dokumentace) bude uchazečem vyplněn. Vyplněný návrh smlouvy o dílo bude 
podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. Nepodepsání nebo neúplné vyplnění smlouvy o dílo bude vykládáno 
jako nesouhlas zájemce s obchodními podmínkami zadavatele. 
 
Práce budou prováděny dle platných doporučených ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s vynaložením 
odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá 
zadavateli veškeré certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a podle druhu práce doklad o uložení odpadu. 
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Nepožadujeme pozáruční servis. 
 
Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby minimálně 60 měsíců na práce, 24 měsíců na dodávky.  
 
3) Doba a místo plnění zakázky 
 
Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo s předpokladem od 1. 7. 2021  
Ukončení prací: s předpokladem do 20. 8. 2021 
 
Skutečné termíny vzejdou z výběrového řízení.  
 
Místo plnění zakázky: Mateřská škola Čapkova 2035, Litvínov       
 
      
4) Požadavky na zpracování a obsah nabídky  
 
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz příloha č. 3 „Nabídková cena“. 
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny 
zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení 
a zprovoznění této veřejné zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu apod. 
Nabídková cena celkem vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou.  
 
Uchazeči na základě zadávací dokumentace a osobní prohlídky zpracují a v nabídce doloží položkový rozpočet (příloha 
č. 3). Položkový rozpočet bude obsahovat přesné popisy prací, specifikací materiálů, dále navrhovanou jednotkovou cenu 
položky, výměru položky a navrhovanou cenu položky celkem.   
Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny. 
 
      
5) Požadavky na zpracování a obsah nabídky  
 
5.1. Zpracování nabídky: 
 
- uchazeč musí předložit jednu nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky, 
- nabídka bude zpracována v pevném provedení, které znemožní případnou výměnu listů. Jednotlivé listy budou očíslovány 

pořadovým číslem jejich zařazení v nabídce,  
- nabídka bude předložena písemnou formou, v jednom vyhotovení, nevariantně, v českém jazyce, elektronická forma 

podání nabídek se nepřipouští,  
- uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou 

v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli,  

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.   
 
5.2. Obsah nabídky: 
 
Nabídka musí obsahovat: 
a) Krycí list nabídky s informacemi o uchazeči (příloha č. 1) – podepsaný oprávněnou osobou, 
b) Čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 2) – uchazeč předloží dokument k prokázání kvalifikačních a profesních 

předpokladů,  
c) Nabídková cena – (příloha č. 3) – bude obsahovat oprávněnou osobou vyplněný a podepsaný formulář „Nabídková cena“,  
d) Smlouva o dílo (příloha č. 4) - bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče podepsanou Smlouvu o dílo, která je součástí 

této zadávací dokumentace. Dále bude obsahovat dobu trvání díla a záruční dobu na dílo,  
e) Kopie pojistné smlouvy, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody způsobené svou činností, na min. částku 

200 000,- Kč; smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem s prodloužením doby platnosti  
f) Předložení min. 3 písemných referencí zhotovitele povrchu z jeho realizovaných zakázek na území ČR, kde byl pokládán 

litý, certifikovaný bezpečnostní povrch s multifunkční grafikou. Reference nesmí být starší 3 let. Nesmí se jednat o pokládku 
litého povrchu na prefabrikované konstrukce. 

g) Prohlášení o počtu stran (příloha č. 5) – bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, 
o celkovém počtu listů nabídky. 

 
Oprávněnou osobou se rozumí: U fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán 
uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování 
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statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární 
osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky. 
Požadované kvalifikační a profesní předpoklady (kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán, 
dokumenty nesmí být starší 90 ti dnů; kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, dokument nesmí být 
starší 90 ti dnů) uchazeč předloží před podpisem smlouvy. 
 
Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné 
ceny. 
 
Obsah nabídky bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů. Pokud nabídka nebude obsahovat 
jakýkoliv z výše uvedených dokladů, bude ze soutěže vyloučena. 
 
 
5.3 Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také fotodokumentace  

 
6) Hodnotící kritéria 
 
V případně doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše) bude nabídka vyhodnocena 
podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena za komplexní plnění předmětu veřejné 
zakázky bez DPH. 
 
 
7) Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 
 
Požadované kvalifikační a profesní předpoklady 
- kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán, dokumenty nesmí být starší 90 ti dnů 
- kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, dokument nesmí být starší 90 ti dnů, uchazeč předloží před 
podpisem smlouvy. Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prostých kopiích. 
 
                       .                                           
8) Platební podmínky 
  
Objednatel předpokládá fakturaci provedených prací a zabudování dodávek po úspěšném předání a převzetí díla. Splatnost 
faktury bude 30 dnů. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, 
že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou 
částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
Zálohy objednatel neposkytuje.  
 
9) Místo, forma a lhůta pro podání nabídky 
 
9.1. Místo pro podání nabídky: 
 
Poštou na adresu zadavatele: 
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 
Osobně na sekretariát školy v době Po – Pá od 08:00 do 15:00 
Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel. 
 
9.2. Forma podání nabídky: 
 
Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem „Veřejná zakázka – Dodávka, instalace a montáž 
herních prvků a příslušenství na školní zahradu MŠ Čapkova 2035, Litvínov – NEOTVÍRAT“.  
Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění, v souladu s ustanovením § 
110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být 
opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče.  
Nabídku nelze doručit datovou schránkou.  
 
9.3 Lhůta pro podání nabídek: 
 
Termín vyvěšení na webových stránkách zadavatele: 20. 5. 2020 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 6. 2021 do 12.00 hodin včetně. 
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9.4. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7. 6. 2021 v 9.00 hod., v ředitelně základní školy. Uchazeči nebudou přizváni. 
Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele 
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky. 
 
9.5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba 
je Mgr. Pavla Tomášová, e-mail: zsruska@zsruska.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 26. 5. 2021 do 15:00 hodin. 
Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou a zveřejněny na webové adrese 
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky nejpozději 28. 5. 2021. 
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.zsruska.cz 
 
    
10) Závěrečné informace 
 
- zadavatel nepřipouští variantní řešení, 
- uchazeči jsou svými nabídkami vázáni max. 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání 

nabídek, 
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, 
- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název 

uchazeče, jeho adresu a   IČ a jeho nabídkovou cenu na webových stránkách zadavatele  
- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona 134/2016 Sb. zveřejní smlouvu (včetně 

případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, 
u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů (§212 a, zák. 134/2016 Sb.) 

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že údaje o jeho nabídce (v rozsahu název uchazeče, sídlo, IĆ 
a nabídková cena) budou zveřejněny na webu zadavatele a na webu www.mulitvinov.cz 

- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny, 
- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky, 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky, 
- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před 

rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále akceptovat nabídku 
pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace,  

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených 
závazných podmínek a způsobu plnění  

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, předloží zadavateli 
před podpisem Smlouvy o dílo kopie požadovaných kvalifikačních a profesních předpokladů,  

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána 
Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole 

 
Veškeré informace vztahující se k veřejné zakázce budou průběžně zveřejňovány na webu https://zakazky.mulitvinov.cz/profil 
e_display_2.html pod anotací této zakázky. 
 
Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stránkách města do 10 ti dnů od rozhodnutí zadavatele. Vyloučení 
uchazeči budou informováni o vyloučení písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení. Námitky proti rozhodnutí zadavatele 
nejsou přípustné. 
 
 
11) Kontaktní osoba zadavatele 
 
Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele: Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy; Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most; tel.: 476 111 170, 731 151 660, 731 651 444; e-mail: zsruska@zsruska.cz; 
nebo zástupkyně pro PV MŠ Čapkova 2035 Bc. Miroslava Soukupová – tel 476 752 939 nebo 739 633 622. 
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.zsruska.cz 
 
 
Datum: 20. 5. 2021                                                                                Mgr. Pavla Tomášová v.r., ředitelka školy 
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OBSAH NABÍDKY:  
 
1 - Krycí list nabídky (příloha č. 1)  
 
2 – Čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 2) 
 
3 - Nabídková cena (příloha č. 3) 
 
4 - Smlouva o dílo (příloha č. 4) 
 
5 – Kopie pojistné smlouvy  
 
6 - Prohlášení o počtu stran (příloha č. 5) 
 
7 - Reference 
 
Podepsáno, datum 
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Náhled z katastru nemovitostí 

 


