
 
 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

538 63 Chroustovice, Zámek 1 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

dle ust. § 53 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel – Odborné učiliště Chroustovice tímto vyzývá k podání nabídky na zakázku malého 

rozsahu 

 

 DODÁVKA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ-ŠABLONY III 

 

Název:    Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Adresa sídla:    Zámek 1, 538 63 Chroustovice 

IČ:    60 10 33 70  

DIČ:     CZ 60 10 33 70 

Zastoupen:   Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel školy     

Kontaktní osoba :  Ing., Bc. Jaroslav Bálek,  

tel.:     469 674 447, mobil 603 100 053 

email:    jbalek@chroustovice.cz 

 

2. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 

Předmětem této zakázky malého rozsahu je dodávka sportovního vybavení. Zakázka je rozdělena do 

dvou částí- část A, část B. Nabídku je nutno vyčíslit vždy v každé části samostatně včetně DPH. 

Účastníci mohou svoji nabídku podat na obě části, nebo pouze na jednu z nich. Každá část bude 

vyhodnocena samostatně. Základní podmínkou je také, že jednotkové položky nepřesáhnou 

hodnotu 40 000,- Kč včetně DPH !!! 

 

Část A – tábornické potřeby 

Hodnota této veřejné zakázky je maximálně 160.000,- Kč včetně DPH, záruka 24 měsíců 

Specifikace: 

20xbatoh – dvoukomorový, s víkem, objem min 60 l, hmotnost max. 2,5 kg, spodní a boční vstup, 

příprava na hydrovak, s pláštěnkou, materiál batohu s voděodolnou úpravou, zádové výztuže, 

nastavitelný zádový systém i ramenní popruhy včetně prsní úpony a bederního pásu, boční vnější 

kapsy, průchodky, poutka a další popruhy pro uchycení dalšího vybavení, dvě barvy 10 + 10 ks 

 

20x karimatka skládací – reflexní al vrstva, materiál nenasákavá pěna, max. hmotnost 500g, délka 

min. 185 cm, šířka min. 54 cm, tlouštka min. 1,5 cm 

 

20x spacák -  třísezónní , materiál izolační náplně-mikrovlákno, délka min 230 cm ,  hmotnost max. 

1,3 kg, limitní teplota min – 3 C , kompresní obal, stahovací gumičky v límci, 10 ks pravý zip, 10 ks 

levý zip 

 



 
 

10x stan – pro 3 osoby, váha max 2,6 kg, konstrukce stanu kopule, materiál konstrukce dural, 

podlážka polyester s odolností min. 10000 mm, tropiko nylon s voděodolností min 3000 mm, dva 

vchody, dvě předsíně, jedna ložnice s výškou min 100 cm, půdorys stanu min 200 x 300 cm, kolíky 

potřebné k ukotvení, obal pro složený stan a konstrukci, barva přírodní 

  

4x  tábornický kotlík – objem 5 l, materiál mořený hliník nebo nerez, držadlo pro zavěšení nad oheň, 

víko použitelné jako pánev s odnímatelným držadlem 

 

1x plachta na přístřešek – hmotnost max 1,7 kg, materiál polyester s voděodolností min 3000 mm, 

rozměr min 5 x 3 m, min 6x poutko pro uchycení kotvících šňůr, obal 

 

Část B – vodácké potřeby 

Hodnota této veřejné zakázky je maximálně 280.000,- Kč včetně DPH, záruka 36 měsíců 

Specifikace: 

4x raft – 6 místný, vždy materiál nitrilon, samovylévací dno, příčné válce, úchyty pro chodidla , lano 

po obvodu lodi, uvazovací lano na přídi, pružná lana pro uchycení bagáže, pusch-pusch ventily, 

přetlakový ventil, lepící souprava, přepravní vak 

délka raftu min. 450 cm, šířka min. 150 cm, nosnost min. 600 kg, hmotnost min. 30 kg, barva 2x 

zelenošedá, 2x žlutošedá 

 

2x kánoe nafukovací – 2 místná, vždy materiál nitrilon,  2x sedačky s PE pěnou, stehenní popruhy, 

trubková madla na přídi i zádi, bezpečnostní lana po obvodu, uvazovací lano na přídi i zádi, pusch-

pusch ventily, přetlakový ventil ve dně, vodotěsný vak min 100 l, 

délka lodi min.. 400 cm, šířka min 90 cm, nosnost min. 230 kg, hmotnost lodi min. 17 kg, barva 1x 

zelenošedá, 1x červenošedá 

 

25x vesta vodácká - dle normy ISO 12402-5, vnitřní materiál COREX, vnější materiál DUPRATEX, 

utahovací popruhy s přezkami na bocích a v pase (umožňují bezpečné upevnění vesty na těle 

uživatele), reflexní proužky, velikosti 15x L/XL a 10x XXL 

 

28x pádlo – materiál dřík dural/ list a hruška plast, plocha listu min. 670 cm2, délka pádla -  10x 150 

cm + 18x 160 cm, červená 8x, žlutá 8x, modrá 6x, zelená 6x 

 

4x barel vodácký 50l – víko se silikonovým těsněním a dvěma úchyty, min výška 50 cm 

 

2x pumpa dvojčinná 6l – možnost přepnutí na jednočinnou, přetlakový ventil, kompatibilní s ostatní 

dodávkou 

 

1x pumpa vysokotlaká – výkon min 180 l/min, hmotnost min 1,5 kg, možnost nastavení tlaku, napětí 

12 V s možností připojení  do zásuvky autozapalovače 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Termín plnění je:  nejdéle 30. dubna 2023 

Místo plnění veřejné zakázky: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Chroustovice, 538 63 



 
 

      

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

NABÍDKY 

Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do 22. 02. 2023 do 13.00 hod 

Na nabídky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 

4.1. Forma a způsob podání nabídek                  

Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Nabídka se podává písemně na adresu pro doručení nabídek: 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

Zámek 1 

538 63 Chroustovice 

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka 

sportovního vybavení-ŠABLONY III“ a textem „NABÍDKA-NEOTEVÍRAT!“. Na obálce musí být 

též uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

Součástí zpracované nabídky bude i návrh smlouvy o dílo zpracované dle vzoru zaslané s poptávkou 

v příloze (příloha č. 5). 

 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících 

bodů: 

Krycí list nabídky příloha č. 1 výzvy) 

Doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy č. 2 výzvy 

Čestné prohlášení  (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 3) 

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 4) 

Položkový rozpočet (příloha č. 6) 

Kopie technických listů, či obdobných dokladů, ze kterých je možné ověřit splnění 

technických požadovaných zadavatelem (bod 8 výzvy) 

Jednotlivé dokumenty jsou v elektronické podobě uloženy na 

www.chroustovice.cz/skola/vyberova-rizeni/ 

 

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 6). Cena včetně DPH je cenou 

nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady 

dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze 

v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny 

musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. 

Pokud bude dodavatel podávat nabídku na část A i B, zpracuje samostatně položkový rozpočet 

pro každou část samostatně na jednotlivých listech položkového rozpočtu ! 

Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (vyplněný položkový rozpočet), bude 

dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení. 

 

 

 

http://www.chroustovice.cz/skola/vyberova-rizeni/


 
 

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu 

smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této výzvy.  

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy o dílo, ale také 

akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku 

vzorové čestné prohlášení (příloha č. 4) 

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným ve 

výzvě a akceptací dodavatele 

 

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení dle specifikací uvedených v bodu 2. 

této výzvy. 

Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty, ze kterých bude zjevné splnění technických 

parametrů předmětu veřejné zakázky, pokud to povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení 

splnění technických podmínek vyžaduje. 

Pokud zadavatel využil přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, užitné vzory, 

ochranné známky apod., jde pouze o srozumitelnější a dostatečně přesné stanovení technických 

podmínek. Zadavatel v takovém případě umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 

 

9. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDKY 

Nelze. Právní úkony elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem nelze činit. 

 

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ 

10.1. Prokázání kvalifikace v nabídce 

Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely podání nabídky 

předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může požadované doklady nahradit 

čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované podmínky 

kvalifikace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. 

Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří 

přílohu č. 2 této výzvy. 

10.2. Profesní způsobilost – doklady překládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy 

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.  

Dodavatel tak předloží: 

 Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 

11. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 5 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 

 

12. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny 

vč. DPH. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší zvlášť v části A a části B, přičemž 

hodnocena jako nejvýhodnější bude vždy cena nejnižší. Nabídková cena bude stanovena jako cena 

„nejvýše přípustná“. 



 
 

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (vyplněný položkový rozpočet). Její 

pozdější doplňování je dle § 45 ZZVZ nepřípustné. 

 

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních 

dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové schránky nebo 

prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v této výzvě. 

 

14. DALŠÍ USTANOVENÍ 

14.1. Zadavatel si vyhrazuje právo 

 Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy, 

 Nevracet podané nabídky 

 Upřesnit podmínky zakázky 

Vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené 

dodavatelem v nabídce 

 Nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky 

 Uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel 

odmítne 

Poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístí jako 

třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí 

k uzavření smlouvy. 

 

Nepředložení výše a dále uvedených dokladů bude posuzováno jako důvod pro vyloučení účastníka 

dle § 122 odst. 7 ZZVZ. 

V Chroustovicích dne 09.02. 2023 

  

  _______________________________  

  Ing., Bc. Jaroslav Bálek, ředitel  

 

Přílohy: 

1. Krycí list 

2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dle bodu 10.1 

3. Čestné prohlášení  (střet zájmů) 

4. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7 

5. Návrh smlouvy 

6. Položkový rozpočet 

 


