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Zadávací dokumentace na akci: 

„Dodávka a pokládka umělého víceúčelového sportovního povrchu  

v hale Jungmannova čp. 1557 v Kostelci nad Orlicí“ 

  

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522, 517 41 Kostelec 

nad Orlicí, IČO: 60884711 si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky k veřejné zakázce 

malého rozsahu na dodávky, zadávané v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje 

Název veřejné zakázky: 
 

„Dodávka a pokládka umělého víceúčelového sportovního povrchu  

v hale Jungmannova čp. 1557 v Kostelci nad Orlicí„ 

 

1. Zadavatel:   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 

IČO: 60884711 

DIČ: CZ60884711 

Sídlo zadavatele: Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Statutární zástupce zadavatele: Mgr. Václav Pavelka, ředitel školy 

Kontaktní osoba: Václav Pavelka 

Telefon: 494942440, Mobil: 603294362 

Email: pavelka@oakostelec.cz 

Profil zadavatele: www.oakostelec.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky:  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a pokládka umělého víceúčelového sportovního 

povrchu v hale Jungmannova 1557 v Kostelci nad Orlicí a další související služby. 

Osazení umělého víceúčelového sportovního povrchu bude provedeno na stávající horizontální 

desku ve složení: 

trámy, prkna, izolace, parkety (parkety a izolace budou demontovány). 

 

Víceúčelová plocha 36,0 x 18,0 metrů, tedy celkem 648 metrů čtverečních.  

 

Minimální požadavky na umělý povrch: 

Specifikace sportovního povrchu – víceúčelový sportovní povrch - systém PU 9 + 2 mm dle ČSN EN 

149 04 včetně lajnování pro jednotlivé sporty.  
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Barva: koncepční barevné řešení celé plochy podlahy včetně lajnování odsouhlasené zadavatelem 

(předpoklad – základní hrací plocha na košíkovou světle modrá, výběhové plochy tmavší modrá, čáry 

na uvedené sporty – každý sport jinou barvou). 

 

Lajnování sportovního povrchu: košíková 1x, tenis 1x, volejbal 1x, badminton 4x (podélné situování). 

 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytnutí dalších souvisejících služeb: 

- odstranění stávajících parket, odvoz a skládkovné vybouraných hmot 

- začištění a zpevnění prkenného roštu, nová parotěsná izolace 

- montáž záklopu z DTD desek 16 mm včetně spojovacího materiálu 

- instalace nových krytů radiátorů (22 ks) o rozměru 118 x 125 cm (nutná možnost vyjmutí z dů-

vodu údržby) 

- instalace obložení zdí do výše 2,17m a délce cca 94 m (obklad z lakovaných desek OSB tloušťky 

22 mm)   

- dodávka a instalace nových závěsných konstrukcí pro basketbalové koše včetně desek, košů a 

sítěk (vše 2x). Konstrukce s možností natáčení v horizontální rovině. Natočení od zdi do prosto-

ru do vzdálenosti v závislosti na vymezení hřiště na košíkovou. 

- osazení napínacích systémů na natažení sítí na volejbal, nohejbal, tenis, badminton 

- zajištění staveniště 

- zajištění skládky, odvoz a likvidace odpadu 

- zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení 

stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení. 

 

3. Údaje o uchazečích 
 
Uchazeč je povinnen: 

- předložit studii řešení dané zakázky (příloha č. 1) 

- doplnit návrh smlouvy o údaje uchazeče (příloha č. 2) 

- vyplnit krycí list nabídky (příloha č. 3) 

- vyplnit položkový rozpočet (příloha č. 4) 

- předložit čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 5) 

- předložit čestné prohlášení k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 6) 

- předložit čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti (příloha č. 7) 

- předložit seznam významných dodávek k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

(příloha č. 8) 

 

 

 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná maximálně přípustná hodnota veřejné zakázky:  1.652.893,- Kč bez DPH. 

 

Předložená nabídka s vyšší než maximálně přípustnou cenou bude z účasti v zadávacím řízení 

vyřazena a uchazeč vyloučen.  
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5. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel považuje prohlídku místa plnění za vhodnou pro podání nabídky na tuto zakázku. 

Uchazečům je poskytnuta možnost prohlídky místa plnění po dohodě s kontaktní osobou Václa-

vem Pavelkou, telefon 494 942440, mobil 603294362.  

 

6. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 

Součástí zadávací dokumentace jsou: 

- tato textová část zadávací dokumentace 

- plánek sportovní haly, fotografie sondy - příloha č.1  

- návrh Smlouvy o dílo – příloha č. 2 

- formulář Krycí list  – příloha č. 3 

- položkový rozpočet – příloha č. 4 

Pokud jsou v zadávací dokumentaci, nebo jejích přílohách, uvedeny odkazy na obchodní fir-

my, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná 

se o vymezení předpokládaného standardu a zadavatel výslovně prohlašuje, že umožní pro 

plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a vý-

robků. Ve své nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde je 

jiné řešení použito a prokázat vymezením technických parametrů,  že jím navržené materiály 

nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.  

 

7. Závazná doba realizace veřejné zakázky a místo plnění 
 

Zadavatel požaduje kompletní splnění veřejné zakázky po podpisu smlouvy do 31. července 

2017. 

Místo plnění: hala Jungmannova 1557, Kostelec nad Orlicí. 

Termín zahájení prací: 1. 6. 2017. 

 

 

8. Údaje o způsobu hodnocení nabídek: 
 

 Základním hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky 

 Dílčí hodnotící kritéria: 

a) Celková nabídková cena bez DPH  60% 

b) Zkušenosti zpracovatele nabídky  20% 

c) Nejdelší záruční doba     20% 
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Forma hodnocení nabídek: 

Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé 

nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci dílčího kritéria. 

ad a)     Pro číselně vyjádřené kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 

kritéria (tj. Celková nabídková cena bez DPH) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 

vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nejvhod-

nější nabídkou v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, 

této nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. 

ad b)     Pro číselně vyjádřitelné  kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodno-

tu kritéria (tj. Zkušenosti zpracovatele nabídky), budou body přidělené dle tabulky za každou 

z doložených zkušeností sečteny. Počítány budou maximálně 3 řádně doložené zkušenosti a 

hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru bodové 

hodnoty hodnocené nabídky k bodové hodnotě nejvhodnější nabídky. (maximální počet bodů za 

tři zkušenosti dodavatele je 15.) Nejvhodnější nabídkou v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude 

nabídka, které hodnotící komise přiřadí nejvyšší počet bodů. 

Způsob zpracování hodnotícího kritéria Zkušenosti zpracovatele nabídky: 

Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je uchazeč povinnen ve své nabídce doložit čestné 

prohlášení o realizaci sportovních staveb – tj. např. sportovního areálu, sportovního hřiště, spor-

tovní haly, sokolovny, kde byly součástí umělé sportovní víceúčelové povrchy dle ČSN EN 

14904.  

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodová stupnice 1 – 5. 

Hodnocení proběhne tak, že hodnotící komise přiřadí každé z referenčních zakázek bodové 

ohodnocení podle uvedené výše investičních nákladů dle následující tabulky: 

Výše investičních nákla-

dů – pokládka umělého 

sportovního povrchu 

(v Kč bez DPH) 

500 tis. Kč – 1 mil. 

Kč bez DPH 

1 mil. Kč – 1,5 mil. Kč 

bez DPH 

1,5 mil. Kč bez DPH a 

více 

Počet bodů 1 3 5 

 

V případě, že uchazeč doloží vyšší počet zkušeností, než je pro hodnocení požadováno, případně 

budou-li investiční náklady některé ze zakázek dosahovat či přesahovat hodnotu 1.500.000,- 

Kč bez DPH, budou předmětem hodnocení min. 1 zakázka, max. 3 zakázky s nejvyššími inves-

tičními náklady. Pokud uchazeč nedoloží min. 1 zakázku dle požadované kvalifikace, nebude 

nabídka hodnocena a uchazeč bude vyloučen z výběrového řízení. 

ad c)  Pro číselně vyjádřitelné  kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 

kritéria (tj. nejdelší záruční doba), budou body přidělené dle tabulky. Hodnocená nabídka získá 
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bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměrem bodové hodnoty hodnocené nabídky 

k bodové hodnotě nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou v rámci tohoto hodnotícího kri-

téria bude nabídka, které hodnotící komise přiřadí nejvyšší počet bodů. 

Nejdelší záruční doba 

umělého víceúčelového 

sportovního povrchu 

24 měsíců 36 měsíců 60 měsíců 

Počet bodů 1 2 5 

 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důleži-

tosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Hodnocení nabídek provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích 

kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jed-

notlivých nabídek komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěš-

nější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

V případě rovnosti bodů se pořadí nabídek hodnotí podle bodů získaných v rámci hodnocení 

dílčího kritéria Nabídková cena bez DPH. 

9. Obchodní podmínky 

Dodávka předmětu veřejné zakázky a služby s tím spojené budou řešeny smlouvou, jejíž závaz-

ný návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce předloží tento návrh 

smlouvy, který je oprávněn pouze doplnit o identifikaci prodávajícího, v označených číselných 

hodnotách nabídkové ceny, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Jiné úpra-

vy smlouvy jsou nepřípustné a budou zadavatelem posuzovány jako důvod k vyloučení uchaze-

če. Zadavatel neposkytuje zálohové platby, nepřipouští překročení nabídkové ceny.  

Veškeré náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

10. Požadavky na zpracování nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat následující údaje o uchazeči a dokumenty v tomto členění: 

 obchodní jméno uchazeče, právní forma (a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.) 

 statutární zástupce 

 sídlo uchazeče, korespondenční adresa 

 číslo telefonu, e-mail 

 jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci veřejné zakázky 

 bankovní spojení a číslo účtu 

 krycí list s uvedením nabídkové ceny v korunách českých v členění uvedeném 

v zadávací dokumentaci (zadavatel doporučuje použít vzor, který je přílohou zadávací 

dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

 položkový rozpočet, který uchazeč vyplní tak, že doplní ceny pouze do sloupce „jed-

notková cena“. 



Stránka - 6 - z 8 
 

 kopie dokladů požadovaných v zadávací dokumentaci  

 doby plnění 

 reference 

 technický popis nabízeného plnění v rozsahu, který umožňuje posouzení splnění po-

žadavků zadavatele na předmět plnění 

 smlouvu, která je přílohou zadávací dokumentace, jež bude podepsána oprávněnou 

osobou 

 prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vy-

plývá, že dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací 

lhůty 

 uchazeč může ve své nabídce uvést i jiné údaje, související s plněním veřejné zakázky 

 nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení prací, tj. i vedlejší ná-

klady apod. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou. Pozdější požadavky 

zhotovitele na zvýšení ceny díla nebude zadavatel akceptovat. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsaná oprávněným zástupcem 

uchazeče. Nabídka bude odevzdána v tištěné podobě v jednom vyhotovení, bude pevně spojena 

tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky by 

měly po spojení tvořit jeden celek. Takto spojenou nabídku je vhodné opatřit přelepkou 

s razítkem a strany očíslovat postupně vzestupným číslováním.  

Pokud je ve věci zakázky oprávněna jednat jiná osoba, než je uvedena ve veřejném rejstříku, je 

nutnou součástí nabídky zmocnění této osoby. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

11.  Místo, způsob a doba pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet po obeslání nejméně pěti firem dne 3. 4. 2017 a končí dne  

21. dubna 2017 v 10: 00 hod. Nabídky lze doručit buď osobně do sekretariátu Obchodní akademie 

T. G. Masaryka, Kostelce nad Orlicí, nebo poštou na adresu:  

Obchodní akademie T. G. Masaryka 

Komenského 522 

517  41 Kostelec nad Orlicí 

 

Nabídka uchazeče se podává v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“,  a identifikačními 

údaji uchazeče. 

Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:  

„Dodávka a pokládka umělého povrchu v hale Jungmannova čp. 1557 

v Kostelci nad Orlicí“ 
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Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány. 

Otevírání obálek se koná dne 21. 4. 2017 v 10:05  hodin v ředitelně Obchodní akademie T. G. 

Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522. Uchazeči mají právo se zúčastnit otevírání 

obálek (vždy pouze jeden zástupce od každého uchazeče, který podal nabídku). 

 

12.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázání základních, ekonomických, profesních a technických předpokladů 

uchazeče ke splnění veřejné zakázky následujícími doklady: 

a. Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů, pokud předloží čestné 

prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče  

b. Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů, pokud předloží: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné eviden-

ce, pokud je v ní zapsán 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpo-

vídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnosten-

ské oprávnění či licenci (dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění 

k podnikání předloží živnostenský list, popřípadě listy, či výpis z rejstříku z registru 

živnostenského podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky  

c. Ekonomická a finanční způsobilost 

Uchazeč předloží čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za nebo jménem 

uchazeče, ze kterého vyplývá, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku: 

„Dodávka a pokládka umělého povrchu v hale Jungmannova čp. 1557  

v Kostelci nad Orlicí 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, pokud předloží: 

Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem.  

Z textu bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem zakázky s uvedením 

odběratele a kontaktní osoby včetně telefonu.  
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13. Zadávací lhůta 

Lhůta po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou končí 60 dnů po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. 

14.  Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

o zrušit zakázku i bez uvedení důvodu 

o nevracet podané nabídky 

o změnit podmínky zakázky, o čemž bude uchazeče informovat  

o vyloučit uchazeče pro nesplnění podmínek stanovených za-

dávací dokumentací 

 Uchazeči předkládají nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči 

zadavateli žádné nároky. 

 Předložené nabídkové ceny považuje zadavatel za ceny maximální a nepřekročitelné.   

 Nedostatečná informovanost uchazeče jej neopravňuje požadovat dodatečné změny ceny. 

 V řízení o výběru dodavatele této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje pod-

le zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.  

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podá zadavatel písemnou formou, pí-

semná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek – dodatečné informace podá pan Václav Pavelka,  

e-mail: pavelka@oakostelec.cz . Telefonické žádosti nejsou akceptovány. 

 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 

dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

 

V Kostelci nad Orlicí, dne 3. dubna 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Václav Pavelka 

ředitel školy 

mailto:pavelka@oakostelec.cz

