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OBEC PIČÍN 
262 25 Pičín 154 
IČ 00243035 

 
www.picin.cz    mail picin@quick.cz   tel. 318 611 142    starostka 737489877       místostarosta 602264311 
 
       

Výzva k podání nabídky 

za užití zásad § 6 a §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen 
zákon) 

Vás žádáme o zaslání závazné nabídky na zakázku malého rozsahu 

 

„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 

Pičín 154 
262 25 Pičín 

IČ:00243035 
Kontaktní osoba: Stanislav Vokurka, místostarosta obce, tel. 602264311 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:   
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN 

Druh veřejné zakázky:                 Veřejná zakázka malého rozsahu 
Místo dodávky:                         Pičín  

Předpokládaný objem zakázky:       dle položkového rozpočtu 
Maximální předpokládaná cena zakázky: 1.969.965,- Kč včetně DPH 

 

3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště v obci Pičín 

dle projektové dokumentace od Miloslava Hlinovského a v členění dle 
položkového rozpočtu. Zadavatel doporučuje zájemcům, aby se před 

podáním nabídky seznámili s místy, kde budou práce prováděny, a 
s projektovou dokumentací, aby předložená cenová nabídka odpovídala 

reálné situaci.  Předpokládaný termín provedení požadovaných prací je 
měsíc červenec - říjen 2016. 

 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 výpis z Obchodního rejstříku pro zapsané v OR (stačí z internetu nebo 
prostá kopie) 

 živnostenské oprávnění na požadované práce (stačí z internetu nebo 
prostá kopie) 

 

http://www.picin.cz/
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Před uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn požádat uchazeče o 

originály nebo ověřené kopie dokladů, uchazeč je povinen je předložit.  
 

5. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné podobě a 

v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy. Všechny listy 

nabídky (včetně příloh) doporučuje zadavatel očíslovat průběžnou číselnou 
řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být 

svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 

Povinné členění nabídky: 
 krycí list – Příloha č. 1, který bude obsahovat: 

o název veřejné zakázky, 
o identifikační údaje zadavatele, 

o identifikační údaje uchazeče, 
o celkovou nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH, cena včetně 

DPH  
o podpis (podpisy) v souladu s oprávněním osob jednajících za 

uchazeče 
 Čestné prohlášení – Příloha č. 2 

 položkový rozpočet –  Příloha č. 3 - vyplněný slepý výkaz výměr 

 doklady prokazující oprávnění osob jednajících za uchazeče 
 doklady dle bodu 4 výzvy 

 návrh smlouvy včetně obchodních podmínek, ve smlouvě bude obsažen 
souhlas dodavatele se zveřejněním smlouvy a dále nevyplněný údaj o 

schválení smlouvy zastupitelstvem Obce Pičín (Smlouva byla schválena 
zastupitelstvem Obce Pičín dne….), který bude později doplněn. 

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  

 
6. Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek, zadávací lhůta 

Dotazy k předmětu zakázky lze podat e-mailem na adresu picin@quick.cz, 
telefonicky na  602264311 nebo písemně na adresu zadavatele nejpozději 

pět pracovních dní před ukončením lhůty pro podání nabídek. 
 

Nabídky lze zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu zadavatele 

uvedenou v bodě 1 výzvy nebo doručit osobně do kanceláře Obce Pičín 
v úředních hodinách. Nabídky budou označeny VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

PIČÍN – NABÍDKA. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 
23.6.2016 do 17:15 hodin.  

 
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 60 dnů po 

ukončení lhůty pro podání nabídek.  
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7. Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny pomocí jednoho základního hodnotícího 

kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnoceny 
budou pouze kompletní nabídky zpracované v souladu s výzvou. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání 

důvodu, případně odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 
 

Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady 
související s vypracováním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení 

včetně nákladů na účast v tomto výběrovém řízení nese uchazeč.  
 

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že veškeré údaje o jím nabízené 
ceně a podmínkách nabídky mohou být předmětem zveřejnění ze strany 

zadavatele, tento souhlas se vztahuje i na smlouvu uzavřenou na základě 
výběru dodavatele s vybraným uchazečem. 

 
 

V Pičíně dne 10.6.2016 

 
 

 
 

 RNDr. Lenka Kupková 
 starostka obce 

 
 

 
Příloha:  

 
1. krycí list 

2. čestné prohlášení 
3. slepý výkaz výměr 

4. podklady ze zjednodušené stavební dokumentace 

5. Územní souhlas 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
 „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN“  

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Pičín 

Sídlo: Pičín 154, 262 25 

Zástupce obce:  RNDr. Lenka Kupková, starostka obce 

IČ: 00243035 

Tel.: +420 737 489 877 

E-mail: picin@quick.cz 

1.2. Uchazeč 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
uchazeče jednat: 

 

IČ:  

Tel.:  

E-mail:  

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:  

Tel.:  

E-mail:  

2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“ 

Celková cena díla 

Cena celkem  
bez DPH 

DPH 
% 

Cena celkem 
včetně DPH 

   

3. Čestné prohlášení uchazeče 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, 
že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme 
důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu 
s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu 
prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 
 

Název uchazeče:  

Sídlo:  

IČ:  

 
 
Výše uvedený uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: 
 

„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN“ 

 
tímto čestně prohlašuje, že  
  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 
 

b) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
 

c) není v likvidaci, 
 

d) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
e) je vázaný předkládanou nabídkou po dobu 60 ti dnů po ukončení lhůty pro podání 

nabídek. 
  
 
 

V     ....................... dne   .............. 2016 
 
 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: 

 

Podpis:  

                    
 
 

















Ú Ř A D    M Ě S T Y S E    J I N C E
S T A V E B N Í    Ú Ř A D

Čsl. dělostřelců  172
262 23   JINCE

__________________________________________________________________          
telefon:  724 180 543                       e-mail: stavebni.urad@jince.cz                                     www.jince.eu  

Spis.zn. :  185/16/Tů                                                                                                                       Jince   21.3. 2016     
Č.j. :   551/16/Tů

Ú Z E M N Í    S O U H L A S 

Úřad městyse Jince,stavební úřad, jako stavební úřad příslušný  podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /, v platném znění,  posoudil  žádost o vydání územního 
souhlasu o umístění stavby :

“ Víceúčelová sportovní plocha-venkovní hřiště na pozemcích parc. č. 1037/4, 1037/6, 1037/7
obec a katastrální území Pičín “

( zpevněná plocha podle § 96 odst. 2 písm. g/ stavebního zákona – celkem 1000m2, podklad z makadamu 250mm, 
hutněná vrstva štěrkodrť s asfaltovým postřikem, umělý povrch Conipur SP + betonové obrubníky + oplocení 
z ocelového pletiva )
                        
kterou dne 28.1. 2016  podal žadatel :                                                                              

  Obec Pičín se sídlem Pičín 154  IČ 00243035 

a na základě tohoto posouzení vydává  podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a  odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
pro výše uvedenou  stavbu  územní  souhlas.

Stavební úřad upozorňuje na povinnosti stavebníka stanovené § 152  stavebního zákona a vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a podmínky stanovisek dotčených orgánů, vlastníků 
technické infrastruktury a vlastníků dotčených pozemků k projektu stavby:
- žadatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí
- podmínky ochrany zemědělského půdního fondu jsou stanoveny samostatným rozhodnutím Městského úřadu 
Příbram, odboru životního prostředí č.j. MeUPB12038/2016/OZP/Lach z 1.3. 2016.

Územní souhlas nabývá podle § 96 odst. 4 stavebního zákona právních účinků dnem doručení žadateli a má podle 
§ 96 odst. 7 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne jeho vydání. Ukončení prací oznámí žadatel písemně 
stavebnímu úřadu.                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                   otisk úředního razítka                                 Vedoucí stavebního úřadu
                                                                                                                                          Milan   T ů m a

Tento souhlas nabyl právních účinků dne :

Obdrží : 
1/ Žadatel                                         
2/ Dotčené orgány :
- Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova 108, Příbram I                                                                                                                          


