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Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: 

„Relaxační místo s veřejným ohništěm“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku ve smyslu ust. § 27 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Tato veřejná zakázka není, v souladu 
s ustanovením § 31 zákona, zadávána v zadávacím řízení, avšak za dodržení zásad vymezených 
v ustanovení § 6 zákona, v souladu s postupem stanoveným interní směrnicí zadavatele o 
zadávání veřejných zakázek.  
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem soutěže je dodávka parkového mobiliáře určeného pro veřejné grilování, a to do 
zadavatelem předem určeného místa v jihozápadní části sídliště Rohožník. Celkem bude 
předmětem dodání betonový mobiliář v rozsahu: 

- 1 kus ohniště s grilovacím límcem,  
- 2 kusy anti korového odpadkového koše,  
- 4 kusy sedací lavice pro tři osoby včetně 8x odkládací plochy,  

vše opatřeno speciálním hydrofobním nátěrem proti vandalismu. 

Ohniště s grilovacím límcem a odkládací plochou o výšce od 400 mm do 500 mm, šířce od 
1700 mm do 1800 mm, hloubce od 1700 mm do 1800 mm. 
Odpadkový koš o výšce od 900 mm do 1200 mm, šířce od 500 mm do 600 mm, hloubce od 
500 mm do 600 mm – betonový s vložkou z antikoru. 
Lavice (pro tři osoby) o výšce od 400 mm do 500 mm, šířce od 1200 mm do 1500 mm, hloubce 
od 500 mm do 600 mm. 
Odkládací plocha u lavic složena osmi kusů, kde jeden kus bude o výšce od 400 mm do 500 
mm, šířce od 500 mm do 600 mm, hloubce od 500 mm do 600 mm. 

Mobiliářem nebude pevně spjatý se zemí, ale zároveň bude dostatečně těžký (ideálně beton, 
ocel apod.), aby jej nebylo možné bez těžké techniky manipulovat (jednotlivé prvky budou  
vážit alespoň jednotky stovek kilogramů). Sestava bude mít minimální kapacitu pro 12 lidí na 
sezení. Prvek ohniště musí mít kapacitu na obsloužení min. 12 lidí naráz (dostatečně veliká 
plocha ohniště i grilovacího límce zároveň i dostatečně veliká odkládací plocha kolem ohniště. 
V ohništi bude možné topit dřevem, dřevěným uhlím, či dřevěnými briketami. Sestava bude 
umístěna na štěrkovém loži o rozměrech max. 6 m x 6 m x 0,2 m (není součástí dodávky). 
Součástí nabídky bude vizualizace sestavy. Kupující si vyhrazuje právo na doplňující dotazy v 
průběhu VŘ. Mobiliář bude dodán vzhledově jednotný.  

2. Doba a místo plnění 

Termín dodání a instalace:  09/2020 

Místo plnění:   sídliště Rohožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
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3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 400.000,- bez DPH. 

4. Způsob hodnocení nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny za kompletní 
realizaci zakázky bez DPH (váha 100%).  

5. Prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle ZZVZ takto: 

a) základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 
odst. 1 písm. a) až f) ZZVZ ve formě čestného prohlášení podepsaným osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele (viz příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek), 

b) profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ splňuje uchazeč 
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a nebo dle písm. b) 
splňuje uchazeč předložením dokladu o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad, prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění. 

6. Jiné požadavky a podmínky 

Je- li nabídka shledána jako neúplná, může zadavatel za účelem zjištění řádného průběhu tohoto 
výběrového řízení požadovat po dodavateli a jeho poddodavateli, aby v přiměřené lhůtě 
objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. 
Doplněním nebo objasněním nabídek však nesmí být změněna nabídková cena nebo údaje a 
informace, které jsou předmětem hodnocení.  Zadavatel může žádost učinit opakovaně a může 
rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. 

Pokud dodavatel nebo poddodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní, nepředloží nebo nedoplní 
údaje a doklady, může zadavatel nabídku dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení. 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky 
v souladu se zadávacími podmínkami.   

Další požadavky: 

- Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. 

- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu 
veřejné zakázky.  

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky. 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta podání nabídek: do 23. 8. 2019 do 9:00 hod. 
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V případě zaslání poštou je pro účast rozhodující termín doručení nabídky vyhlašovateli, 
nikoliv jeho předání k poštovní přepravě. 

Otevírání obálek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, 
v zasedací místnosti v přízemí budovy.  

Místo pro podání nabídek: 
Úřad městské části Praha 21 
Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Nabídku zájemce předloží v zalepené obálce označené:  

„NEOTVÍRAT – VZ – „Relaxační místo s veřejným ohništěm“ 

podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu zadavatele. Uzavřené obálky budou opatřeny 
na uzavření razítkem, podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.  

9. Identifikační údaje zadavatele 

obchodní jméno: Městská část – Praha 21 
sídlo:  Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 
IČO:  00240923 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:  2000709369/0800 
zastoupená:  Milan Samec – starosta MČ Praha 21 
 
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou je Ing. Ludmila 
Lambertová (tel.: 281 012 970, e-mail: ludmila.lambertova@praha21.cz). 

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky 

Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce a musí obsahovat:  

a) Vyplněný krycí list nabídky (nevyplněný vzor - příloha č. 2 výzvy k předložení nabídek), 
který bude obsahovat název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro 
případné další jednání, vč. uvedení tel. spojení. Tento krycí list bude podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

b) Čestné prohlášení uchazeče (nevyplněný vzor - příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek), že 
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlášení 
uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona (§74 zákona), že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, že jsou pro něj tyto podklady 
srozumitelné a dostatečné, že je jeho činnost pojištěna v souladu se zadávacími podmínkami, 
že se soutěžními podmínkami veřejné zakázky souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými 
technickými, personálními a ekonomickými kapacitami, které jsou k realizaci veřejné zakázky 
nezbytné. Toto prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

c) Výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání podle zvl. právních předpisů 
dle zákona (§ 77 zákona) - stačí v prosté kopii, nebo vytištěno z internetového registru, ale 
nesmí být starší 90 dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy 
originál, nebo ověřenou kopii. 
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d) Technický list - popis všech částí včetně grafického návrhu předmětu dodávky dle ZD. 

DALŠÍ PODMÍNKY   

Na základě vítězné nabídky bude s uchazečem uzavřena smlouva, resp. objednávka, jejíž 
nedílnou součástí budou obchodní podmínky. 

Případy, které neřeší podmínky zadání nebo zadávací dokumentace se řídí podle zákona 
č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v aktuálním znění. 

Uchazeč může provádět změny v nabídce před uplynutím lhůty podání pro podání nabídky 
písemnou formou stažením původní a předložením nové nabídky. 

Nabídka bude podána v jednom originále, který je závazný.  

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu, elektronicky na 

http://www.praha21.cz/informace/verejne-zakazky 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu. 

Předložené nabídky se nebudou z důvodu nutné archivace vracet. 

Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 
Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, nesplní Zadávací podmínky 
a nebudou proto hodnoceny. 

Při doručování poštou, nebo jinou dopravní službou, bude nabídka umístěna v zalepené a 
označené obálce (viz výše) a umístěna v další (doručovací) obálce, zevně označené jako při 
běžném poštovním styku.  

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkou, které nebudou řádně označeny, nebo ty, které budou 
poškozeny tak, že se z nich dá nabídka vyjmout.  

Osobní doručení nabídek podatelně zadavatele: 
v pracovních dnech  pondělí a středa                8.00-17.30 hod. 
                               úterý, čtvrtek              8.00-15.00 hod. 
                               pátek                           8.00-12.00 hod. 

Adresa zadavatele:  
Městská část Praha 21, ul. Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 


