
Obec Doudleby
 předkládá tímto 

vybraným zájemcům výzvu  
na

vyhotovení nabídky na kompletní zajištění dodávky
 Dětského hřiště v Doudlebech

a 
vyzývá zájemce k podání nabídky. 

1.   Dětské hřiště v Doudlebech
Projekt bude realizován se spoluúčastí dotace se SZIF

2.   Předpokládaná hodnota zakázky "Dětské Hřiště v Doudlebech": 
340 tis. Kč včetně DPH

3.  Požadavky na zpracování a předložení nabídky:

a, Zadavatel požaduje kompletní dodávka včetně montáže, přičemž celkové náklady na 
výstavbu hřiště nepřekročí 340 tis. Kč včetně DPH
b, Plocha určená k vybudování dětského hřiště 20 × 23 m; povrch zatravněná plocha  
c, Dodávka bude realizována dle projektu dětského hřiště zpracovaného dodavatelem
e, Součástí dodávky bude "Provozní a návštěvní řád hřiště"

4. Požadavek zadavatele na minimální rozsah hracích prvků:

a, multifunkční sestava pro věkovou skupinu od 4 do 12 let; psací tabule; lezecí síťová 
stěna; lezecí stěna s prořezávacími chyty; skluzavka; žebřiny
b, bezpečný kolotoč
c, terénní a sadové úpravy, úpravy dopadových ploch
d, dvě lavičky, odpadkový koš
e, informační tabule
f, dodávka oplocení hřiště směrem k místní komunikaci

5.   Údaje o zadavateli:
OBEC DOUDLEBY
zastoupená starostou panem Františkem Rytířem
Adresa sídla: Doudleby 6, 370 07 České Budějovice
IČ: 00244813
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
Číslo účtu: 7426231 / 0100
Tel./fax: 387 988 957, 724 190 939 / 387 988 868
E-mail: doudleby@volny.cz.

6.   Výzva k podání nabídky:
Výzva se předává písemnou formou, a to prostřednictvím pošty. Dodatečné informace je 
zájemce oprávněn požadovat po zadavateli formou telefonického požadavku, případně 
písemnou žádostí.  Kontaktní osoba F. Rytíř 724 190 939, e-mail: doudleby@volny.cz

7.   Kvalifikační předpoklady uchazeče:
Uchazeč v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů doloží:
- kopie dokladů opravňujících k podnikání (výpis z obchodního rejstříku a živnostenský 
list nebo výpis ze živnostenského rejstříku)
- čestné prohlášení ve smyslu § 53 zákona o veřejných zakázkách v platném znění

1

mailto:doudleby@volny.cz
mailto:doudleby@volny.cz


- výpis referencí realizovaných projektů 
- certifikáty o herních prvcích nebo prohlášení o shodě dle příslušných norem

8.   Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce
Nabídky musí být doručeny osobně nebo poštou do sídla zadavatele na adresu
Obec Doudleby, Doudleby č. 6, 37007 České Budějovice, a to nejpozději do 18.4..2011 
17. 00 hod.

9.   Posuzování a hodnocení nabídek: 
Součástí nabídky bude podepsaná smlouva o dílo.
Nabídky budou vyhodnoceny nejpozději do 20.4.2011  21,00 hod. a rozhodnutí o výběru 
nejvýhodnější nabídky bude neprodleně písemně oznámeno úspěšnému zájemci. 
Posouzení a výběr budou provádět pověření zastupitelé obce Doudleby.

10.  Údaje o hodnotících kritériích:
a, 50 % výše nabídkové ceny bez DPH
b, 50 % posouzení projektu zhotovitele z hlediska počtu hracích prvků, materiálového 
provedení hracích prvků a architektonického návrhu

11.  Platební podmínky a termíny:
Úhrada  za  provedené  práce  bude  provedena  na  základě  předávacího  protokolu 
odsouhlaseného oběma stranami. 
Předpokládaný termín plnění zakázky: zahájení   05/2011

dokončení  15.7.2011

12.  Vzhledem k rozsahu zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek.

Doudleby dne 30.3.2011

František Rytíř
starosta obce
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