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Obec Modřovice 

Modřovice 10 
262 42  Rožmitál pod Třemšínem 

IČ: 00875872 

 

VÝZVA 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

 
 

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen zákon). 

  

„Oplocení a nové sportovní hřiště“ 

 

Preambule  

Tato výzva k podání nabídky je vypracována jako podklad pro podání 

nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

na stavební práce. Tato výzva bude zaslána třem uchazečům, dále bude 

zveřejněna na úřední desce obce Modřovice a na webových stránkách 

obce - http://obecmodrovice.cz/verejne-zakazky/ 

1. Zadavatel 
 

Název:   Obec Modřovice 

Sídlo:    Modřovice č. p. 10, 262 42  Rožmitál p.Tř. 

Právní forma:  obec 

IČ:    00875872 

Statutární zástupce: Petr Teska – starosta obce 

Tel.:    + 420 734 609 018 

Email:   oumodrovice@volny.cz 

www:    www.obecmodrovice.cz 

http://obecmodrovice.cz/verejne-zakazky/
mailto:oumodrovice@volny.cz
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
 

Předmětem plnění zakázky je vybudování nového víceúčelového hřiště na 

volejbal, nohejbal, badminton, basketbal aj. V rámci tohoto projektu dojde 

k oplocení celého sportovního areálu.  

Sportovní areál na nachází na parc.č. 246/1 v k. ú. Modřovice. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Průvodní technické zprávě, která je 

nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. 

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky  
 

V případě Vašeho zájmu o realizaci výše uvedené zakázky doručte Vaši 
nabídku ve lhůtě do 31.5. 2021 v uzavřené obálce označené povinným 

údajem, některým z uvedených způsobů:  
 

• poštou na adresu Obecní úřad Modřovice, Modřovice 10, 262 42 

Rožmitál pod Třemšínem.  

 

• osobně do podatelny Obecního úřadu Modřovice v úřední dny, a to 

středa 18:00 – 19:00  

 

4. Zadávací dokumentace  
 

Informace k zakázce poskytuje starosta obce – Petr Teska - 

+420 734 609 018, v případě zájmu o prohlídku je potřeba sjednání 

termínu schůzky. 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

Splněním kvalifikace se rozumí: 
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 

zákona. 
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 

zákona 

c) doložením čestného prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti 
dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 50 odst. 1 

písm. c) zákona 
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d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 

zákona  

Základní kvalifikační předpoklady uchazeče 
K prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 

písm. a) až k) zákona vyplní uchazeč čestné prohlášení. 

 
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeče 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 prokáže uchazeč, 
který předloží: 

a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a/nebo 

b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštního 
právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské či jiné oprávnění 
c) prostou kopii osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. 

 
Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží 
čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit 

předmět veřejné zakázky. 

 
Technické kvalifikační předpoklady uchazeče 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) 
zákona prokáže uchazeč, který předloží seznam projektů obdobných akcí 

za poslední 3 roky.  

6. Kritéria pro hodnocení nabídek 
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bez DPH. 
 

7. Doba plnění zakázky 
 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: červenec 2021 

Nejzazší termín ukončení plnění zakázky: do 4 měsíců od zahájení prací 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém nebo 
slovenském jazyce, to se týká i dokumentů zadavatelem nevyžádaných. 

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele. Nabídka 
včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním 

orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou jeho zastupováním. Nabídka 
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bude obsahovat doplněný, ale jinak dále neupravený výkaz výměr dle 
přílohy a podepsaný návrh smlouvy o dílo.  

Varianty nabídky zadavatel vylučuje.  

Nabídka bude zpracována v jednom originálním vyhotovení v listinné 
podobě. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře 

čitelná, včetně příloh svázaná či jinak zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a 

přepisy či jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené a neporušené obálce, 

opatřené na uzavření razítky, podpisy. Na obálce bude uvedena adresa 
účastníka, adresa zadavatele a text: „NEOTEVÍRAT – „OPLOCENÍ – 

NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ“.  

9. Další informace a požadavky 
 

1. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek 

Výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, nejpozději do 

uzavření smlouvy. 

4. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená 

nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou 

úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

5. Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká 

právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí. 
6.V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje 
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

 

V Modřovicích, 11.5.2021 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Petr Teska – starosta obce 

 



Akce: „Oplocení a nové sportovní hřiště“ 
 

Obec Modřovice 734 609 018 oumodrovice@volny.cz 

Příloha: Průvodní technická zpráva 

Příloha 

 

PRŮVODNÍ  

 

TECHNICKÁ  

 

ZPRÁVA 
 

Název stavby: 

 

 

„Oplocení a nové sportovní 

hřiště“ 
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1. Identifikační údaje  
 

Akce:    Oplocení a nové sportovní hřiště  

 

Objednatel:   Obec Modřovice  
Modřovice č. p. 10  

262 42  Rožmitál pod Třemšínem  
IČ: 00875872 

  
Místo stavby:   parc.č. 246/1 k. ú. Modřovice 

  
Způsob využití:  objekt občanské vybavenosti  

 

 
2. Popis  

 
Jedná se o vybudování víceúčelového hřiště na volejbal, nohejbal, 

badminton, basketbal aj. a oplocení celého sportovního areálu.  
 

3. Postup rekonstrukce  
 

Cílem rekonstrukce sportovního areálu je uvést ho do stavu, aby mohlo 
bezpečně sloužit svému účelu.  

 

➢ Provede se demontáž a likvidace stávajícího oplocení.  

➢ Nové oplocení se bude skládat z ocelových sloupků, betonových 
podhrabů a drátěného pletiva o celkové výšce do 2 m 

➢ Provedení nezbytných terénních úprav 

➢ Nové sportovní hřiště o půdorysných rozměrech 24 / 11 m bude 
ohraničeno betonovým obrubníkem s vrchní pískovou vrstvou.  

➢ Bude provedena skrývka ornice v tloušťce 300 mm 

 

 

4. Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace  

 
květen 2021 – výběr dodavatelské firmy  

 
červen 2021 – uzavření smluvních vztahů + zahájení přípravných prací  

 
 

červenec 2021 – zahájení přípravných prací 
 

srpen - září 2021 – realizace stavby 
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5. Záruční podmínky  
 

Záruční doba v min. výši 60 měsíců.  

 
6. Zájmová oblast 

 
                                  Zájmová oblast – parc.č. 246/1 

 
 

 
 

Oplocení 
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Vybudování nového sportovního víceúčelového hřiště na volejbal, 
nohejbal, basketbal 

 

 
7. Stávající stav 

 
 

Dětské hřiště 
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Hřiště na malou kopanou                                                                                                                                                        
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Prostor pro vybudování víceúčelového hřiště 

                

 
 

 
 

 

Hřiště bude určeno pro sportovně -  rekreační využití obyvatel  obce 

Modřovice a blízkého okolí všech věkových kategorií, případně i 

návštěvníky obce. Areál hřiště zajistí zázemí pro děti a mládež po škole 

v pracovních dnech i o víkendech a také v době konání fotbalových 

tréninků a zápasů, které hojně navštěvují celé rodiny. Hřiště bude volně 

přístupné pro veřejnost.  

Preferováno bude využití ekologicky šetrných materiálů a technologií 

při výstavbě.  

Zlepšení zázemí v oblasti sportu bylo začleněno do dlouhodobých 

aktivit obce v rámci plánu obnovy vesnice, jehož cílem je trvalé 

zvelebování vesnice, opravy dopravní a technické infrastruktury a 

rekonstrukce budov a prostor občanské vybavenosti. Všichni občané obce 

včetně dětí veškerých věkových skupin jsou do plánu obce zapojování 

prostřednictvím veřejných schůzí a dalšími informačními prostředky. U 

akcí týkajících se dětí a mládeže je do záměrů zapojován též zájmový 

spolek Sbor dobrovolných hasičů Modřovice. 


