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    Město Hlinsko 

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1,  Hlinsko,  vchod B  

 

Č.j.:      

Spis. znak – skart. znak/lhůta:   

Vyřizuje:    Petr Klinecký 

Tel.:     469 315 340 

E – mail:    klinecky@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh:    

V Hlinsku dne:    22.2.2022 

 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Zadavatel město Hlinsko 

vyzývá dodavatele 
 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

„Venkovní systémové pódium dle normy DIN 15921 a jiné “ 

pro MKK Hlinečan 
 

1. Zadavatel: 

Město Hlinsko  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Petr Šnek – vedoucí MKK Hlinečan 

Sídlo zadavatele: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko 

IČO: 00270059 

DIČ: CZ00270059 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šnek, e-mail: snek@hlinsko.cz, tel.:776 772 446 

(dále jen ,,zadavatel“) 
 

2. Adresa zadavatele, místo a doba pro podání nabídky 

Uchazeč doručí svou písemnou nabídku poštou na adresu zadavatele, datovou schránkou 

(dapk56i), nebo osobně na podatelnu Města Hlinska na adresu Adámkova 554, 539 01 Hlinsko, 

v zalepené a označené obálce slovy „Venkovní systémové pódium dle normy DIN 15921 a 

jiné pro MKK Hlinečan“ a ,,NEOTVÍRAT SOUTĚŽ“ obálka musí být opatřena razítkem 

uchazeče. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 25. 3. 2022 do 12.00 hod.   
 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Rozsah zakázky „Venkovní systémové pódium dle normy DIN 15921 a jiné“ (dále jen 

Venkovní pódium) pro MKK Hlinečan je specifikován popisem požadovaných užitných 

vlastností (viz. příloha č. 1):  
 

Popis požadovaných užitných vlastností:  

- Venkovní pódium musí splňovat všechny požadované parametry zadavatele 
 

Předmětem zakázky je dodávka venkovního pódia pro MKK Hlinečan, a to včetně všech 

potřebných komponentů, případné montáže, zaškolení atd.  
 



Doba a místo plnění: nejpozději do osmi týdnů od objednání s dodáním do Multifunkčního 

centra, Adámkova 341, Hlinsko 

 
 

4. Obsah nabídky: 

- technický popis s uvedením parametrů včetně fotodokumentace (viz. bod 3.) 

- popis kompletní dodávky zahrnuté v ceně (požadavky viz. bod 3.) 

- návrh kupní smlouvy (zadavatel konkrétním návrhem smlouvy není vázán. Při dodržení 

podmínek dle této výzvy mohou být obchodní podmínky navržené dodavatelem změněny). 

- délku záruky s uvedením na co se záruka vztahuje, pozáruční servis jeho délku a cenu. Cena 

za pozáruční servis nebude součástí nabídky, ale bude uvedena. Minimální délka záruky činí 

2 roky. 

- termín dodání (max. do osmi týdnů od objednání) 

 

 

5. Požadavek na zpracování ceny: 

Celková cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH v českých korunách. 

Cena bude zpracována položkově. 

Cena bude konečná, tj. bude zahrnovat veškeré nezbytné náklady, jako jsou například: doprava, 

instalace, případná montáž a případné nutné další práce atd..  

Nabídková cena do částky 350. 000,- Kč (včetně DPH), která je nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná.  

 

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady: 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu § 74, zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění, v originále či úředně ověřené 

kopii předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné 

základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem a dále dodavatel prohlásí, že je 

ekonomicky a finančně způsobilý k provedení veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 

2 této výzvy. Prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ode dne podání nabídky. 
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady: 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který má oprávnění k podnikání v oboru, který je 

potřebný pro prodej a instalaci pódií. Dodavatel tuto skutečnost doloží čestným prohlášením. Zadavatel 

je oprávněn vyzvat dodavatele k předložení dokladů o oprávnění k podnikání. 

 

6.3. Technické kvalifikační předpoklady: 
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam významných dodávek, které 

poskytl za období od začátku roku 2019. Tento seznam bude obsahovat minimálně dvě dodávky 

venkovního pódia, každá v hodnotě alespoň 100. 000,- Kč bez DPH. Zadavatel je oprávněn vyzvat 

dodavatele k předložení potvrzení jeho zákazníků uvedených v tomto seznamu o řádné realizaci 

uvedených dodávek.    
 

7. Hodnotící kritéria  

 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky a zároveň podle nejlepší a 

nejsnadnější technikou montáže. Dílčí hodnotící kritéria s příslušnou váhou jsou: 

 

1. Cena…………………………………………………………………………. 40%  

2  Snadnost montáže………………….…………………………………………40%  

3. Záruční a pozáruční servis………………..…………………………………. 20% 



 

Hodnocení ceny bude provedeno takto. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 10 bodů. Nabídky 

v dalším pořadí dostanou o 1 bod méně.  

Hodnocení montáže bude provedeno takto. Nabídka s nejlepší a nejsnadnější technikou   

montáže 10 bodů, nabídky v dalším pořadí o bod méně 

Záručního a pozáručního servisu bude provedeno takto. Nejlepší nabídka dostane 10 bodů a 

další postupně o 1 bod méně.    

  

 

 
 

8. Další podmínky administrace veřejné zakázky stanovené zadavatelem:      

1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, nevracet podané nabídky a vyloučit 

uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou. 

2) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, který je dlužníkem zadavatele z jakéhokoliv 

právního titulu. 

3) Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny. 

4) Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada. 

5) Splněním podmínek výzvy nevzniká zájemci nárok pro přijetí nabídky ani nárok                              

na uzavření smlouvy. 

6)  Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 

účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 

nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 

Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit 

nebo prominout její zmeškání. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, 

pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 

7) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Požadované parametry venkovního pódia pro MFC Hlinsko 

              Přílohy č. 2 – Čestné prohlášení 

 

  

 

 

 

 
V Hlinsku dne 3. 3. 2022 

 …................................... 

 Ing. Petr  Šnek 

                                                                                                   vedoucí MKK Hlinečan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – k podání nabídky 

 

 

Požadované parametry venkovního pódia pro MKK Hlinečan: 
 

 

Velikost: 8 x 6 m 
 
Velikost a parametry jednoho pole:  

- 2x1m s protiskluzovým povrchem anti-slip 
- odlehčený materiál  
- zátěž max. 750kg/m2 

 
Teleskopické podstavce:   

- minimální výška 400 mm a maximální výška 700 mm 
 

Zábradlí: 
-  minimálně pro zadní část pódia 

 
Schůdky s možností doplnění schodnic 
 
Veškeré díly, prvky a spojovací materiál nutný pro sestavení pódia 
 
Doprava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Příloha č. 2 

 
 

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

a ekonomické a finanční způsobilosti 

 

Níže podepsaný účastník čestně prohlašuje, že: 

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 

tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 

zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

  

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 



že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

 

e) není v likvidaci, 

  

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

  

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

  

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, 

  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 77 písm. 2 c) 

požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

  

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k) je dle § 77 odst. 2a ZZVZ oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 

 

l) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu, 

 

+ 

 

není vůči zadavateli v prodlení s plněním finančních nebo věcných povinností a prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním své nabídky, s uveřejněním vyhodnocení veřejné zakázky a na základě 

zadávacího řízení s uveřejněním uzavřené celé smlouvy vč. dodatků nebo akceptované objed-

návky.  

+  

je ekonomicky a finančně způsobilý k provedení této veřejné zakázky 

+  

bude mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši min. 5 000 000,-Kč  

 

Účastník: 

 

Název firmy, statutární zástupce/i                           IČO/R.Č.: 

nebo jméno a příjmení OSVČ:                                             

 

Sídlo/bydliště: 

 

Podpis: 


