
Městská část Praha - Ďáblice

Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice

č.j. A- 160/2020 4. srpna 2020
Počet listů: 8

K vyzvání dodavatelů dle
seznamu.

,,Dopadové plochy pro mateřskou školu"

výzva k podáni nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadáváni veřejných zakázek



Název:
Sídlo:

lČ, DIČ:

Zastoupená:

Městská část Praha -Ďáblice
Osinalická 1104/13,
182 00 Praha 8 - Ďáblice
00231266, CZ00231266

Ing. Milošem Růžičkou
starostou

jako zadavatel Vás vyzývá v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon)

k podáni nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem:

,,Dopadové plochy pro mateřskou školu"

ČI. 1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodáni, instalace a souvĹsejÍcÍ stavební práce celkem šesti dopadových
ploch, které budou umístěny v areálu mateřské školy v úl. Kučerové 532/26, v Praha 8 - Ďáblicích,
v souladu s touto výzvou a jejími přIlohami.

Horní stavba

Zadavatel požaduje, aby horní stavbu dopadových ploch tvořil pryžový povrch, barevný dle návrhu
VC. grafiky (obrázky nástřik a obrázky 3D-viz přílohy č. 5 až 10).

Spodní stavba

Požaduje se, aby zhotoveni spodní stavby a další souvÍsejÍcÍ práce obsahovaly:
vyhotovení spodní štěrkové stavby tzn.
· odstraněni současného kaCírku (převoz na určené místo v rámci MČ Praha-Ďáblice,
zadavatel použije jinde) popř. strženi drnu VC. likvidace, vybourání stávajících obrubníků VC.
likvidace

· úprava plochy do požadovaného tvaru
· štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch vC. rovnáni a hutněni cca 21 cm
- 180 mm štěrkodrt', frakce 0-32 mm
- 30 mm štěrkodrt', frakce 0-4 mm
· osazeni obrubníku
· finálni úklid
" ostatní režie
· doprava

Při předáni bude dodavatel povinen v rámci přejimacího řízeni zástupci zadavatele předložit:
· prohlášeni o shodě
· návod na údržbu
· výchozí revize bez závad
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ČI. 2 Specifikace výběrového řízeni a zadávací dokumentace.

2.1. Specifikace výběrového řízeni.
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 31 zákona mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

2.2. Specifikace zadávací dokumentace
Tato výzva k podáni nabídek (dále jen výzva), která je zároveň spolu s přílohami zadávací
dokumentaci, má celkem 10 příloh:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Čestná prohlášeni
Příloha č. 4 - Rozpis nabídkové ceny dle dopadových ploch
Příloha č. 5 - Dopadová plocha - A
Příloha č. 6 - Dopadová plocha - B
Příloha č. 7 - Dopadová plocha - C
Příloha č. 8 - Dopadová plocha - D
Příloha č. 9 - Dopadová plocha - E
Příloha Č.10 - Dopadová plocha - F

ČI. 3 Místo a termín plněni zakázk'y

Místo plněni: Mateřská škola, úl. Kučerové 532/26, 182 00 Praha 8 - Ďáblice.

Termin plnění: zadavatel neurčuje přesné období plněni zakázky. Toto se ponechává na
možnostech dodavatele. Podmínkou zadavatele však je, že zakázka musí být dokončena nejdéle
do dne 30. října 2020.
Dodavatel uvede v souladu s touto podmínkou jím navrhované období plněni ve své nabídce (na
krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy).

Pozn.
V době zahájeni výběrového ř/zenl se oznámení výsledku výběrového řízeni předpokládá nejdéle
dne 20.8.2020 a uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem se předpokládá nejdéle dne

28.8.2020.

ČI 4. Kvalifikační předpoklad'y

Požaduje se, aby uchazeč o zakázku v nabídce předložil:

4.1. výpis z obchodního rejstříku. je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, a to v prosté kopii,

4.2. Doklad o oprávněni k podnikání relevantní k předmětu zakázky (např. příslušné
živnostenské oprávněni s předmětem podnikáni ,,výroba, obchod a služby neuvedené v přilohách
1 až 3 živnostenského zákona"), a to v prosté kopii,
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4.3. Čestné prohlášeni, že:

uchazeč o zakázku plně akceptuje všechny zadávací podmínky veřejné zakázky uvedené
ve výzvě k podání nabídek, v jejich přílohách a v případných dodatečných informacích,
včetně závazných obchodních podmínek, a že veškeré informace a doklady, které jsou v
nabídce uvedeny, odpovidajl skutečnosti.

Čestné proh|ášenÍ musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

K předloženi čestných prohlášeni lze vyuŽít přílohu Č. 3 výzvy ,,Cestná prohlášeni",
podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

4.5. Čestné proh|ášeni podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, že nejde o
dodavatele, který:

")
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihhži,

b)
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový
nedop|atek,

C)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedop|atek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociálni zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

")
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

f)
nesplňuje podmínky v případech předjímaných v § 74 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb.

K předloženi čestných prohlášeni lze využít přílohu č. 3 výzvy ,,Čestná proh/ášen/': podepsanou
osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

,l
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ČI. 5 Uvedeni nabídkové cen'y

Nabídková cena musí být uvedena v kč jako celková konečná cena za splněni celého předmětu
zakázky. včetně všech souvisejÍcÍch výdajů.

celková cena musí být rozepsána bez DPH včetně DPH, a to spolu s dalšími údaji minimálně na
Krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude považována za cenu nepřekročitelnou.

Součásti nabídky musí být rozpis celkové nabídkové ceny dle jednotlivých dopadových ploch,
uvedených v přílohách této výzvy č. 5 až 10, a to dle přílohy výzvy č. 4. ,, Rozpis nabídkové ceny
dle dopadových ploch".

ČI. 6 Hodnoceni nabídek

,Á

Hodnocení bude provedeno dle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší po
nejvyšší.

ČI. 7 Požadovaná minimálni délka záruční IhůtY

Minimálni požadovaná délka záruční doby na celý předmět zakázky je 60 měsíců ode dne
splnění zakázky.

Za den splněni zakázky se považuje den, kdy byl dokončený kompletní předmět zakázky převzat
odpovědným zástupcem zadavatele.

ČI. 8 Závazný návrh smlouvy, obchodní a platební podmínky

V nabídce musí být předložen závazný návrh smlouvy dle závazného vzoru uvedeného v Příloze č.
2 této výzvy. Zájemce o zakázku není oprávněn ve vzorovém návrhu smlouvy činit jakékoli změny,
vyjma doplněni relevantních údajů na označených místech.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou odpovědnou jednat za uchazeče.
Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy.
Zálohy zadavatel neposkytuje.

Fakturace:
A) 60% z ceny zakázky v průběhu plněni po splnění části předmětu zakázky opravňujici k fakturaci
60% ceny zakázky odsouhlaseném zástupcem objednatele
B) 35% z ceny zakázky po bezvadném ukončení plněni a dořešeni případných vad a nedodělků
zjištěných při přejímacim řízení.
C) 5% z ceny zakázky činí pozastávka, která bude vyplacena po uplynuti záruční lhůty v případě
jejího bezproblémového plněni ze strany zhotovitele.
Splatnost faktur 21 dnů.
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ČI. 10 Prohlídka místa plněni veřejné zakázk'y

Prohlídka místa plněni se bude konat v pátek dne 7. srpna 2020, od 09.00 hod.
Sraz účastníků je před 09.00 hod. u hlavního vchodu do MŠ, úl. Kučerové 532/26, 182 00 Praha 8
- Ďáblice.

ČI. 11 DotäzY

Dodavatel může požadovat písemně vysvětleni zadávací dokumentace pouze u kontaktní osoby
zadavatele, kterou je:

Ing. Jan Pumpr, ADVEZ - administrace veřejných zakázek, pobočka Lodžská 465/12, 181 00
Praha 8, tel. "420 606 888 922, a to prostřednictvím e-mailu: advez@seznam.cz

Žádost o vysvětleni zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději čtyři pracovni dny
před koncem lhůty pro podáni nabídek. (Tj. jestliže konec lhůty pro podáni nabídek připadá na
středu 19.8.2020, 10.00 hod., potom dotaz lze nejdéle učinit ve čtvrtek 13.8.2020 do 24.00 hod.)
Vysvětleni zadávací dokumentace budou rozesílána tazateli a všem známým zájemcům o tuto
zakázku prostřednictvím e-mailového spojeni nebo prostřednictvím datové schránky.

Prosíme o potvrzeni přijeti vysvětleni zadávací dokumentace.

ČI. 12 Další podminkY zakázky

a) Zadavatel požaduje v nabídce uvést specifikaci přípravných stavebních prací a
podrobnou technickou specifikaci nabízených dopadových ploch - např. popisem
řešeni, technickými listy, apod.
Z této specifikace musí být zřejmé, že nabízené plněni je v souladu se zadávacími
podmínkami (uvedenými zejména v ČI. 1 výzvy a v jejich přílohách č. 5 až 10).

b) Případné nejasnosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jejich příloh, jsou uchazeči
povinni vyjasnit si před podáním nabídky, a to s využitím lhůty pro žádost o dodatečné
informace dle ČI. 11.

C) V případě, že zadávací podmínky obsahuji požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které jsou příznačná pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označeni původu, umožňuje zadavatel pro plněni předmětu této
veřejné zakázky použiti i jiných, kvalitativně, technicky a esteticky obdobných řešeni.

d) Do nabídkové ceny zahrne uchazeč veškeré své náklady na plněni předmětu této zakázky.
Dodatečné cenové požadavky na plněni předmětu zakázky v rozsahu příloh této výzvy
nebudou zadavatelem akceptovány.
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e) Zhotovitel bude moci za účelem plnění předmětu zakázky použit pouze nové materiály a
výrobky, u nichž byla prohlášena shoda v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění
pozdějších změn a dodatků, zaručujici vlastnosti dle požadavků zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon).

f) Zadavatel nebude zajišt'ovat zábory, skládky hmot a nebude ani samostatně hradit s tím
souvÍsejÍcÍ poplatky. Zhotovitel bude odpadni hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace díla
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a dodatků.

g) Dodavatel je plně odpovědný za případné škody způsobené pracovníky plnicí předmět zakázky
bez ohledu na vzájemný právni vztah mezi nim a těmito pracovníky.

h) Všechny použité materiály, postupy a dodávky musí odpovídat českým normám, normám EU a
technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům.

i) závazný návrh smlouvy musí být v nabídce předložen v listinné podobě. Tento návrh nesmí být
měněn, musí být pouze doplněn o relevantní údaje a musí být podepsán osobou odpovědnou
jednat za uchazeče.

j) zájemci nebo uchazeči o tuto veřejnou zakázku nejsou oprávněni požadovat po zadavateli
úhradu nákladů souvisejicich s výběrovým řízením.

k) Varianty nabídek ani dilči plněni se nepřipouští.

l) Zadavatel připouští podáni nabídek pouze v listinné podobě.

m) Zadávací lhůta je 21 kalendářních dnů ode dne konce lhůty pro podáni nabídek. Po tuto dobu
jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Avšak v době zahájeni zadávacího řízeni se očekává,
že o zadáni zakázky bude rozhodnuto max do 5 dnů od konce lhůty pro podáni nabídek.

n) O výsledku výběrového řIzení bude všem jeho účastníkům podána informace ihned po jeho
ukončeni prostřednictvím e-mailu uvedeného na Krycím listu nabídky (viz Příloha č. l).

o) Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

y) Zadavatel si vyhrazuje právo:

- při zachováni zásad dle § 6 zákona změnit podmínky výběrového řIzenI,
- nepřijmout nabídky,
- nevrátit nabídky,
- nevybrat žádnou z nabídek,
- vyřadit z hodnoceni nabídku uchazeče, který nesplnil některou z podmínek

výběrového řízeni nebo předložil takovou cenovou nabídku, která byla komisi
zadavatele posouzena vzhledem k předmětu zakázky jako nepřiměřeně nízká.

- výběrové řízeni kdykoli, i bez uvedeni důvodu, zrušit, a to až do okamžiku uzavřeni
smlouvy s vybraným uchazečem.

ČI. 13 Doporučená podoba nabídky

a) doporučené řazeni nabídky
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1. Vyplněný krycí list nabídky dle Přílohy č. 1
2 Prokázáni splněni kvalifikace dle ČI. 4:

· výpis z or
· žl umožňujicí splnit předmět zakáky
· Podepsané čestné prohlášeni dle Přílohy č. 3

3. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy dle závazného vzoru (Příloha č. 2)
4. Rozpis nabídkové ceny dle jednotlivých dopadových ploch (Příloha č. 4)
5. Specifikace přípravných stavebních prací a označeni a podrobná specifikace technických

parametrů nabízených dopadových ploch (dle ČI. 12, písm. a) výzvy)

Celou nabídku doporučujeme pevně spojit a zabezpečit proti rozpojeni.

Čl.14 Lhůta pro podáni nabídek

Nabídky lze podat nejpozději dne 19. srpna 2020, do 10:00 hodin.

ČI. 15 Způsob označeni a podáni nabídek

Nabídky musí být podány písemně v řádně uzavřené obálce, označené na její přední straně
nápisem: ,, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - DOPADOVÉ PLOCHY - NEOTVÍRAT l!! ".

Na zadní straně obálky musí být čitelná adresa uchazeče.

Obálky s nabídkami lze podat osobně v úředních hodinách:

Pondělí: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:45
Úterý: 7:30 - 12:00
Středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:45
Čtvrtek: 7:30 - 12:00
V den konce lhůty pro podáni nabídek do 10.00 hod.

na adrese: Úřad MČ Praha - Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 OČ) Praha 8.

Při podání nabídek poštou na výše uvedenou doručovací adresu je za okamžik podáni nabídky

považován okamžik jejího převzetí podatelnou zadavatele.

Iýpracoval.' Ing. Jan Pumpk /Č.'l4460696
ADVEZ - administrace veřejných zakázek
tel. 606888922, vz@advez.cz,www. advez. cz,

Za zadavatele:
Ing. Miloš Růžička

starosta
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Příloha č. 1 k VZ čj. A-160/2020

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

Název ,,DOPADOVÉ PLOCHY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU"

2. ŽÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Název organizace

Sídlo

lČ

DIČ

Tel.

E-mail
Osoba oprávněná jednat za zájemce, její funkce

Kontaktní osoba

Tel. kontaktní osoby

E-mail kontaktní osoby

3. Nabídková cena v Kč celková

bez DPH DPH včetně DPH

Datum vypracováni nabídky:

jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Razítko:

l
l
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k vz č.j. a - 160/2020 ,,Dopadové plochy pro mateřskou školu" - Př//oha č. 2 výzvy - závazný návrh
smlouvy

l

SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

|.1 Objednatel:

Městská část Praha -Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
Zastoupen: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
lČ: 00231266, DIČ: CZO0231266
Bankovní spojeni: PPF Banka
č. účtu: 501855998/6000
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice
tel.: +420 283 910 723, e-mail: renata.henych@dablice.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:
bude uveden v zápisu o předání staveniště

dále jen objednatel

|.2 Zhotovitel:

se sídlem: --- ¶¶x··í"·'
spisová značka: vedená " " ' . . ,

zastoupený:
, jednatelem l předsedou představenstva
jednatelem l členem představenstva

, jednatelem l členem představenstva
bankovní spojeni:
číslo účtu:
telefon: fax'
e-mail:

dále jen zhotovitel
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K VZ č.j. A - 160/2020 ,,Dopadové plochy pro mateřskou školu" - Příloha č. 2 výzvy - závazný návrh
smlouvy

ll.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka celkem šesti dopadových ploch
umístěných v areálu mateřské školy v úl. Kučerové 532/26 v Praze 8 - Ďábhcich dle
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu č.j. A-160/2020 ,,Dopadové
plochy pro mateřskou školu" a dle nabídky zhotovitele ze dne ............. Dále též jen
,,dílo".

2.2 Technické údaje a popis dopadových ploch jsou uvedeny v technické specifikaci, která
je nedIlnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Součásti této smlouvy je rovněž rozpis
cen díla dle jednotlivých dopadových ploch (příloha č. l).

2.3 Dílo bude zhotovitelem vyhotoveno a objednateli předáno v souladu se všemi platnými
technickými, bezpečnostními, případně dalšími, normami a předpisy, které se na něj
vztahují.

Ill.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termin zahájeni plněni nejpozději do ...(doplňte )... dnů ode dne uzavření smlouvy

3.2 Termin dokončeni plnění: nejpozději do dne ...(doplňte v souladu s podmínkou, že
nejpozději musí být splněno dne 30. ř/jna 2020) ... . 2020, 10.00 hod.

3.3 Místem plnění je areál mateřské školy v úl. Kučerové 532/26 v Praze 8 - Ďáblicích.
Přesné umístěni dle pokynu objednatele na místě plnění, nejpozději při předání
staveniště.

lV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu ČI. || této smlouvy je stanovena na
základě nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace a dalších zadávacích
podmínek objednatele a činí celkem:

Cena bez DPH ,- Kč

DPH ,- Kč

Cena včetně DPH ,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

4.2 Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou
kvalitně provedeny.

4.3 Fakturace bude provedena na základě faktur ve výši:

- 60% z celkové ceny díla v průběhu plnění po splněni části díla opravňujici k fakturaci
60% odsouhlaseném zástupcem objednatele
- 35% z celkové ceny díla po bezvadném ukončeni plněni a dořešeni případných vad a

nedodělků zjištěných při přejimacím řIzení.
- 5% z ceny díla činí pozastávka, která bude zhotoviteli vyplacena po uplynutí záruční

lhůty v případě jejího bezproblémového plněni ze strany zhotovitele. Od pozastávky je

2



K VZ č.j. A - 160/2020 ,,Dopadové plochy pro mateřskou školu" - Příloha č. 2 výzvy - závazný návrh
smlouvy

oprávněn objednatel hradit ve svůj prospěch své finanční pohledávky vzniklé vůči zhotoviteli
v případě nedostatečného plněni povinností vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli se záruční lhůty, a to až
do výše 100% pozastávky.

4.4 Splatnost faktur je 21 dnů.

4.5 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu.

V.
ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

5.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců ode dne splněni celého předmětu smlouvy.

5.2 . Za den splnění předmětu smlouvy se považuje den, kdy bylo dokončené kompletní dílo
protokolárně převzato objednatelem.

5.3 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištěni
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 4 kalendářních dnů.

5.4 Sankce za neplněni dohodnutých terminů

5.4.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla sjednanému
podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.4.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

5.4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodrženi terminu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši
500,- KČ (slovy pětset korun českých) za každý den prodlení a vadu.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedeni díla a objednatel se zavazuje
k převzetí a řádnému zaplaceni díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsáni smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se řídí právním řádem České
republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3



K VZ č.j A - 160/2020 ,,Dopadové plochy pro mateřskou školu" - Příloha č. 2 výzvy - závazný návrh
smlouvy

6.5. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavřeni
této smlouvy, když podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny Radou Městské části
Praha Ďáblice usnesením č. ......./.../RMČ. Toto prohlášeni se činí podle ustanoveni § 43
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za doložku potvrzujÍcÍ
splněni podmínek tohoto zákona.

6.6. Účastnici prohlašuji, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na

důkaz toho připojuji své podpisy.

Příloha č. 1 - rozpis cen dle jednotlivých dopadových ploch
Příloha č. 2 - specifikace přípravných stavebních prací a označeni a podrobná specifikace
technických parametrů dopadových ploch dle nabídky

V Praze - Ďáblicích dne ... ............ m dne

Ing. Miloš Růžička, starosta
Za objednatele Za zhotovitele

4



č.j. A-160/2020 Příloha č. 3 výzvy - čestné prohlášeni

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. A-l60/2020

,,Dopadové plochy pro mateřskou školu"

Dodavatel - společnost [doplnit jírmu, sídlo a identi/íkačni číslo], jednající prostřednictvím
[doplnit jméno osoby a jejífunkci] (dále jen ,,dodavatel), tímto čestně prohlašuje, že nejde o
dodavatele, který:

a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

')
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

')
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

f)
nesplňuje podmínky v případech předjímaných v § 74 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Dále čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku plně akceptujeme
všechny zadávací podmínky veřejné zakázky uvedené ve výzvě k podání nabídek a jejích
přílohách, v závazném návrhu smlouvy a v případných dodatečných informacích, a že
veškeré informace a doklady, které jsou v nabídce uvedeny, odpovídají skutečnosti.

V , dne 2020

[doplnit,firmu dodavatele, jméno a příimení ajůnkci osoby oprávněnéjednat za dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele



K VZ č.j. A - 160/2020 ,,Dopadové plochy pro mateřskou školu" - Příloha č. 4 výzvy - rozpis
nabídkové ceny dle dopadových ploch

ROZPIS

nabídkové ceny v KČ dle dopadových ploch obsahující veškeré náklady na
vybudování, dodání, vybaveni a instalaci dopadové plochy

Dopadová plocha Cena bez DPH Cena VC. DPH
(označeni dle příloh č. 5 - 10)

A

B

C

D

E

F

-'áCena celkem

Podpis uchazeče



MŠ Kučerové, Praha
- plocha A - pŮdorys

celková výměra plochy : ZLm2

SmartSoft

l" 14 .7



MŠ KuČerové, Praha
- plocha B - pŮdorys

celková výměra plochy : 22~m2

SmartSoft SmartSoft
SmartSoft

, světle modrá 70%
béžová 50% %\,,

temně modrá 100% béžová 30% pisková 50% \

Srna rtSoft
l "" ' """""i" bsvětle zelená 70°o 'k,\' :

béžová 30%

l l

i l
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MŠ KuČerové, Praha
- plocha C - pŮdorys

celková výměra plochy : 2Un2

SmartSoft
světle modrá 70%
béžová 30%

b

SmartSoft
temně modrá100%

HD
q""

Ó

povrch bude n
zakončen do "\ n
obruby \

f

" 5,3 m



MŠ Kučerové, Praha
- plocha D - pŮdorys

celková výměra plochy :

povrch bude zde ä,u "m -'" " ĺ
:::::;""

',µ 1'% ,w 'g'

." %, ,, ·
, ,

SmartSoft '. '*
světle zelená 70% "
béžová 30%

U]

chodník

l zde bude povrch
i—- -- — — 4,6 m m , zakončen do drážky
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MŠ Kučerové, Praha
plocha E pŮdorys

MulČ
hnědá 50%
béžová 50%

malé člověče ...

SmartSoft
světle zelená 70%
béžová 30%

I " 9,0 m " l výměra epdm granulátu : 1SZm2
SmartSoft
světle modrá 70% SmartSoft , výměra epdm mulče : 4jĹn2
béžová 30% béžová 50% ·4\

ľ" -'" 3,7 -l pIsková 50%
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e

MŠ Kučerové, Praha
- plocha F - pŮdorys

skákací kluk a holka
- barvy ilustrativní

SmartSoft
světle zelená 70%
béžová 30%

malé twister

SmartSoft
tmavě šedá 100% ) 'j'jměra EPDM granulátu : 82jn2

Mulč Srna rtSoft .'ýměra EPDM mulče : Zm2
hnědá 50% q, béžová 50% '\
béžová 50% písková 50% \
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č.j.: A-160/2020
Přehled dodavatelů

určených k osloveni výzvou k podáni nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon"),

s názvem:

,,Dopadové plochy pro mateřskou Školu"

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

ONYX wood spol. S r.o.
4r

Zernovická 257
383 01 Prachatice
lČ: 25178644

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

3D PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
765 02 Otrokovice
lČ: 01965549

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 63489163

Lefay s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
lČ: 02243211

Za zadavatele:
Ing. Miloš Růžička

starosta


