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1 Identifikace dodavatele - krycí list nabídky  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název zakázky Volnočasové hřiště Jehnědí 

  

 Identifikační údaje zadavatele 

Název Obec Jehnědí 

Sídlo Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČ 00279005 

Statutární zástupce Milan Myšák, starosta 

  

 Identifikační údaje dodavatele 

Název  

Sídlo  

IČ/DIČ  

Statutární zástupce  

Kontaktní osoba  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Nabídková cena    

 

 

 

 

 
Jméno osoby podepisující tento krycí list:  
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2 Název veřejné zakázky 

Název zakázky: Volnočasové hřiště Jehnědí 

 

3 Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Obec Jehnědí 

Právní forma: Obec 

Sídlo: Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČ: 00279005 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

RNDr. Milan Myšák, starosta obce 

tel.: 736 117 719 

e-mail: ou@jehnedi.cz 

Kontaktní osoba zadavatele: Věra Doubková, administrativní pracovnice 

tel.: 465 547 249 

e-mail: ou@jehnedi.cz 

 

4 Popis zakázky a podmínek plnění 

4.1 Popis stávající situace 

Houpačky a další prvky dětského sportoviště jsou plánované postavit v prostoru sportovního 
areálu na následujících parcelách: 864/14, 864/10, 864/15, 864/16, 864/17 a popřípadě 
864/12, vše na k.ú. Jehnědí. Všechny tyto pozemky jsou majetkem obce Jehnědí a 
v územním plánu je zde sportoviště. Na části těchto parcel se nyní nachází asfaltová plocha, 
dále travnatá plocha, oplocení a vjezd na sportoviště. Stávajícím podmínkám bude nutné se 
částečně přizpůsobit:  

 je nutné zachovat stávající vjezd do areálu, což bude mít vliv na umístění herních 

prvků 

 plot mezi asfaltovou a travnatou částí bude odstraněn a bude postaven nový vedle 

herních prvků 

 některé herní prvky budou umístěné částečně na travnaté a asfaltové ploše, další 

potom výhradně na trávě a zbývající výhradně na asfaltové ploše. Plochy budou 

upravené podle požadavků na bezpečnost.  

 u herních prvků, které budou umístěné částečně na asfaltové ploše a částečně na 

trávě, je nutné počítat s tím, že konstrukce musí být upevněna do asfaltové plochy a 

na ni budou položené gumové dlaždice. Ochranné pásmo, popřípadě část herních 

prvků bude zasahovat i do travnaté části vedle asfaltové plochy. Vyrovnání výšek, 

tedy případné navýšení trávníku, bude řešit zadavatel samostatně. Případné 

upevnění části konstrukce do trávníku řeší dodavatel. 

4.2 Popis jednotlivých prvků 

V areálu požadujeme vzhledem k údržbě a povětrnostním podmínkám využití herních prvků 
s kovovými nosnými prvky a příslušnou vhodnou povrchovou úpravou, zásadně prodlužující 
životnost (např. žárové zinkování). U nosných kovových konstrukcí se vyžaduje využití 
konstrukční oceli profil min. 95 x 95 mm nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm. Žádná 
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z plánovaných houpaček nevyžaduje speciální dopadovou plochu, nepočítáme tedy 
s dopadovou výškou nad 1,5m. Plastové prvky musí zachovávat delší dobu původní 
barevnost (ochrana před UV). Umístění a výběr jednotlivých prvků je následující: 

 Domek se skluzavkou a houpačkou – umístění částečně tráva / asfalt 

 Kolotoč – částečně tráva / asfalt 

 Šplhací sestava s více moduly – částečně tráva / asfalt 

 Lanová pyramida – na asfaltové ploše 

 Lanovka 20m – na trávě 

 2x houpadla na pružině – na trávě 

 Lavičky 

 
Prvky, které budou umístěné na asfaltové ploše, budou vyžadovat položení gumové 
dopadové plochy. Pokud budou prvky umístěné částečně na travnaté ploše, musí její výška 
odpovídat úrovni gumové dopadové plochy. 
Do travnaté části budou nosné prvky umístěné pomocí betonových patek. Vzhledem k síle 
asfaltové plochy (8 cm – 10 cm) budou zde prvky ukotvené pomocí šroubů. 
V areálu budou umístěné také lavičky (mobiliář) a bude nově z části oplocený (kovové kůly, 
pletivo 150 cm, celková délka 30m). 
Velikost okolí jednotlivých prvků musí odpovídat jejich ochranným pásmům. Ochranná 
pásma jednotlivých prvků musí zohledňovat také situaci, tedy umístění brány, opěrných zdí a 
oplocení. Konkrétní rozložení prvků může být upraveno po dohodě se zadavatelem. 
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4.3 Rozmístění  

 
Možné rozložení herních prvků včetně ochranných pásem: 

 
 
Šedá barva – stávající asfaltová plocha, ostatní části jsou travnatý povrch 
1 – Lanovka 20m (bude umístěna v delší vzdálenosti od houpaček) 
2 – Houpadlo na pružině pro 2 děti 
3 – Houpadlo na pružině pro 1 dítě 
4 – Lanová pyramida 
5 – Šplhací sestava s více moduly 
6 – Kolotoč 
7 – Domek se skluzavkou a houpačkou 
8 – Lavičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále následuje popis jednotlivých houpaček. Číslování odpovídá připravenému rozpočtu. 
  

asfaltová plocha 
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1. Domek se skluzavkou a houpačkou 

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou 
plochu (77 m2)  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
celokovová konstrukce 
dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt 
přibližné rozměry: 4,5 m x 4 m x 3 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1,2,3 
materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm 
nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm.  plastové části – kvalitní plast nebo vícevrstvý 
laminát, další kovové části – konstrukční ocel s povrchovou úpravou, skluzavka a stříška – 
laminát, plast 

 

2. Kolotoč  

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou 
plochu (29 m2)  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
celokovová konstrukce 
dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt 
přibližné roznměry: 1,5 m x 1,5 m x 1 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1,5 
materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, protiskluzový plech  
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3. Šplhací sestava s více moduly  

Umístění: částečně tráva / asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou 
plochu (36 m2)  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
celokovová konstrukce 
věková kategorie: 3 – 14 let 
dopadová plocha (podklad): částečně tráva / asfalt 
přibližné rozměry: 2,5 m x 2 m x 2 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1 
materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm 
nebo kulatý profil s průměrem min. 105 mm., plastové části – např. polyamid, kovové části – 
konstrukční ocel, lana a sítě – např. polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem 

 

4. Lanová pyramida  

Umístění: asfalt, na asfaltovou plochu je nutné umístit gumovou dopadovou plochu (51 m2)  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
věková kategorie: 3 – 14 let 
dopadová plocha (podklad): asfalt 
přibližné rozměry: 4 m x 4 m x 2 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 11 
materiál: nosná konstrukce - konstrukční ocel s povrchovou úpravou, kulatý profil 
s průměrem min. 105 mm., plastové části – např. polyamid, kovové části – konstrukční ocel, 
lana a sítě – např. polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  



Obec Jehnědí 
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

9 
 

5. Lanovka 20m  

Umístění: tráva  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
věková kategorie: 3 – 14 let 
dopadová plocha (podklad): tráva 
přibližné rozměry: 22 m x 2 m x 3,5 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1 
materiál: kovové části – konstrukční ocel s povrchovou úpravou, profil min. 95 x 95 mm nebo 
kulatý profil s průměrem min. 105 mm. 

 

6. Houpadlo na pružině – pro jedno dítě 

Umístění: tráva  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
kovová konstrukce 
věková kategorie: 3 – 14 let 
dopadová plocha (podklad): tráva  
přibližné rozměry: 1 m x 0,3 m x 1 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6 
materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, pružina – pružinářská ocel 



Obec Jehnědí 
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

10 
 

7. Houpadlo na pružině –  pro dvě děti 

Umístění: tráva  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
kovová konstrukce 
věková kategorie: 3 – 14 let 
dopadová plocha (podklad): tráva  
přibližné rozměry: 1 m x 0,3 m x 1 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6 
materiál: kvalitní plast, kovové části – konstrukční ocel, pružina – pružinářská ocel 

 

8. Lavičky s opěradlem (2 ks) 

Umístění: tráva  

Zobrazení – možný vzhled: 

 
Provedení: 
kovová konstrukce 
podklad: tráva  
přibližné rozměry: 1,5 m x 0,6 m x 1 m 
určení: exteriér 
shoda s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6 
materiál: kovové části – konstrukční ocel, dřevo 
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5 Požadavky na kvalifikaci 

Dodavatel musí dodat: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů 

 doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání, tedy výpis ze živnostenského rejstříku 
nebo přiložení živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu plnění veřejné zakázky 

Postačují prosté kopie. 

6 Způsob zpracování nabídky 

Žadatel předloží nabídku v následujícím členění: 
a. Krycí list nabídky (pro jednoduchost je návrh smlouvy připojen jako příloha ve formátu 

docx) 
b. Prokázání kvalifikace (viz bod 4.) 
c. Popis jednotlivých nabízených prvků – volná forma, u každého prvku musí ale obsahovat 

minimálně: popis, vyobrazení, rozměry, popis nosné konstrukce, popis atestu (shoda 
s normou) 

d. Cenová nabídka - nabídkovou cenu v požadovaném členění na jednotlivé položky 
zpracuje uchazeč do přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Rozpočet předmětu zakázky. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: 

 cena v CZK bez DPH 

 DPH v CZK 

 celková cena v CZK včetně DPH 
Tyto ceny uchazeč uvede rovněž v návrhu smlouvy a v krycím listu. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 683 100 Kč (včetně DPH 21%). 
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena v Kč bez DPH. Nabídková cena v Kč bez 
DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech dalších nákladů spojených s 
plněním této zakázky. 

e. Podepsaný návrh smlouvy (viz bod 12.). Pro jednoduchost je návrh smlouvy připojen jako 
příloha ve formátu docx. 
 

7 Harmonogram, obchodní a platební podmínky 

Podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem předpokládáme v období květen – červen 
2016. 
Realizace se předpokládá v období červen – srpen 2016 (nejpozději do 90 dnů od podpisu 
smlouvy). 
Dodavatel vystaví po písemném odsouhlasení předání díla fakturu na kompletní dodávku. 
Splatnost faktury bude 30 dní. 
Další podmínky jsou stanovené v návrhu smlouvy. 

8 Hodnotící kritéria 

Jediným hodnotícím kritériem je cena, samozřejmě při splnění podmínek plnění a požadavků 
na kvalifikaci. Dodavatel musí akceptovat podmínky z této zadávací dokumentace (materiál 
nosných konstrukcí, podklad na asfaltovou plochu, způsob ukotvení atd.) 

9 Způsob zadání a dodatečné informace 

Výzva k podání nabídek je realizována elektronicky (e-mailem, vyvěšení na elektronické 
úřední desce na stránkách www.jehnedi.cz). Současně je výzva umístěna na úřední desce 
Obce Jehnědí. 
O dodatečné informace je možné požádat elektronickou formou (e-mail, viz kontakty v části 
2.), a to v době do 11.5.2016. 
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10 Lhůta a způsob podání nabídek 

Nabídky je možné podat v zalepené obálce s popisem: „Neotvírat – výběrové řízení 
Volnočasové hřiště Jehnědí“. Obálka musí být doručena do 16. května 2016 do 12.00h na 
adresu: 

Obecní úřad Jehnědí 
Jehnědí 3 
562 01 Ústí nad Orlicí 

 
Nabídky je tedy možné podávat pouze v zalepené obálce (kurýrem, poštou, osobně atd.). 

11 Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání nabídek s obálkami se bude konat v sídle OÚ Jehnědí (Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad 
Orlicí) dne 16.5.2016 v 18.00. 
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12 Návrh smlouvy 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 Obec Jehnědí  

Sídlo: Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Zastoupená: RNDr. Milan Myšák, starosta obce 

IČ: 00279005 

DIČ: neplátce DPH 

Bankovní spojení: 12528611/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Obchodní firma:  

Sídlo:  

Zastoupená:  

IČ:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Je/není plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
tuto  

SMLOUVU O DÍLO :  
______________________________________________________________________ 

 
I. Předmět smlouvy 

1.1 
Předmětem smlouvy o dílo je výstavba „Volnočasového hřiště v Jehnědí“ podle předložené cenové 
nabídky 
1.2 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví specifikované dílo, a objednatel se 
zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za 
podmínek dále uvedených.  
1.3 
Základní údaje o díle: 
Dílo bude umístěno v obci Jehnědí podle zadávací dokumentace. 
 

II. Termín plnění díla 
2.1 
Dílo v dohodnutém rozsahu dle čl. I musí být provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 90 dnů 
ode dne platnosti této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu.   
             

III. Cena plnění a platební podmínky 
3.1 
Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Celková cena za zhotovení díla činí: 
cena bez DPH (Kč):  
sazba DPH (%):  
výše DPH (Kč):  
celková cena včetně DPH (Kč):  
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3.2 
Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přístupná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
3.3 
Platba bude realizována jednorázově po předání díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem 
mající náležitosti daňového dokladu se splatností 30 dnů ode dne vystavení.  
Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
tohoto odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla. Nová 30 denní 
lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. 
3.4 
V případě prodlení s platbami náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení. 

 
IV. Záruční doba – odpovědnost za vady 

4.1 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 
4.2 
Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od předání díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady 
zdarma. 

 
V. Podmínky provádění díla 

5.1 
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 
5.2 
Objednatel předá zhotoviteli prostory k provádění díla neprodleně po podpisu této smlouvy a to 
vyklizené tak, aby na něm mohl zhotovit toto dílo. 
5.3 
Objednatel zajistí vytýčení vlastních inženýrských sítí. V případě porušení nevytýčených inženýrských 
sítí nenese zhotovitel zodpovědnost. 
5.4 
Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v zápisu o odevzdání a 
převzetí budou uvedeny vady, které nebrání bezpečnému využívání. Tyto zjevné vady a nedodělky 
musí být uvedeny v zápise a stanoven termín k jejich odstranění. 

 
VI. Smluvní pokuty 

6.1 
Při nedodržení termínu předání díla platí následující sankce: 
zpoždění do 15 dnů: .......... 0,1% denně z ceny nepředaného díla 
zpoždění nad 15 dnů: ........ 0,5% denně z ceny nepředaného díla 
6.2 
V případě nesplacení faktur objednatelem se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně 
z neuhrazené částky po splatnosti faktury. 

 
VII. Ostatní ustanovení 

7.1 
Při dočasném přerušení prací z příčin objednatele se obě strany dohodnou na úhradě ztráty, vzniklé 
zhotoviteli. 
7.2 
Při definitivním zastavení prací na díle z příčin objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně 
vynaložené přímé náklady zvýšené o 50%. 
7.3 
Za zhotovitele je zmocněn jednat ve věcech technických p…………. 
Za objednatele je zmocněn jednat ve věcech technických p. Myšák Milan a p. Fikejz Vlastimil. 
 

VIII. Závěrečná ujednání 
8.1 
Tuto smlouvu o dílo je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.  
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8.2 
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem 
nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 
8.3 
Vztahy vyplývající z této dohody, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právním 
řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění. 
8.4 
Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 
8.5 
Smluvní strany si smlouvu o dílo přečetly a výslovně prohlašují, že je sepsána podle jejich svobodné a 
pravé vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním ji vlastnoručně podepisují.  
 
Nedílnou součástí je tato přílohová část: 
 

- Příloha č. 1:   Zpracovaná nabídka zhotovitele obsahující specifikaci díla 
(následně bude přiloženo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………… …………………………………………… 
 za zhotovitele za objednatele 
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13 Přílohy zadávací dokumentace 

slepý rozpočet 
návrh smlouvy 
krycí list 
 


