
ZADAVATEL:  Statutární město České Budějovice 

Sídlem:   nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený:  Ing. Davidem Štojdlem, vedoucím odboru školství a tělovýchovy 

IČO:   00244732 

Stránka 1 z 4 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice tel.: 386 801 505 IČ: 00244732 

  DIČ: CZ00244732 

 

 

 

V Českých Budějovicích 08.10.2019 

Č. j.: OST/2485/2019  

Vyřizuje: J. Kropík  

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Na základě směrnice Rady města České Budějovice č. 1/2018, o postupu při zadávání veřejných 

zakázek vypisuje statutární město České Budějovice zastoupené Ing. Davidem Štojdlem, vedoucím 

odboru školství a tělovýchovy, veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce č. 2019/0003 pod 

názvem: 

 

 „ÚPRAVA OPLOCENÍ VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ V ULICI OTAVSKÁ, ČESKÉ 
BUDĚJOVICE“ 

Výše uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky. 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je zadávána dle § 6, 27 a 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obchodní firma nebo 

název: 
Statutární město České Budějovice 

Sídlo: 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

370 01 České Budějovice  

IČO: 00244732 

DIČ: CZ00244732 

Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

2. Klasifikace předmětu zakázky 

Název CPV kód 

Stavební úpravy sportovních zařízení 45212200-8 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):     

Zadavatel neuvádí předpokládanou hodnotu zakázky. 

4. Doba a místo plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení: ihned pro předání staveniště 

Předpokládaný termín dokončení: do 30 dnů ode dne předání staveniště 

Místo plnění zakázky: České Budějovice, ulice Otavská, veřejné 

 sportoviště u domu č. p. 1057/19  

5. Předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je úprava oplocení na kratší straně veřejného 
sportoviště v ulici Otavská – pozemek parc. č. 2137/194 v k. ú. České Budějovice 2. Současné 
oplocení vysoké 2,56 m tvoří sloupky z ocelových trubek 76/3 vysoké 2,73 m, mezi které jsou 
přivařené ve třech řadách nad sebou plotové rámy z jeklů 30/30/2 s výplní ze svařované sítě (oka 
50 x 50 mm, drát 4 mm) – ve dvou řadách rámy 2 x 1 m, v horní řadě pak 2 x 0,50 m. Sloupky 
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jsou kotveny do patek z prostého betonu půdorysných rozměrů 0,4 x 0,35 m, úroveň základové 
spáry je předpokládána -0,95 m.  

Úprava oplocení předpokládá zvýšení oplocení na kratší straně sportoviště u panelového domu o 

1,3 m ve směru svislice. Stávající sloupky oplocení budou nastaveny konstrukcí z trubek průřezu 

min. 70/3 (dle varianty a) napojení nástavce na str. 8 statického výpočtu) tak, aby výsledná výška 

nastaveného sloupku byla o 1,3 m vyšší než výška původní. Horní a dolní konce tohoto nastavení 

budou vzájemně propojeny trubkami min. Ø 20/2 mm. Konstrukce bude ošetřena nátěrem – odstín 

jedlová zeleň. Na tuto konstrukci bude upevněna polypropylenová síť zelené barvy oka 45 x 45 

mm, tl. vlákna 3 mm. 
Konstrukce základových patek sloupků však nevyhovuje z hlediska stability a je tedy nutné provést 
rozšíření patek dobetonováním o 0,5 m z vnější strany sportoviště do hloubky min. 0,7 m (dle 
schématu na str. 6 statického výpočtu). Spára v horním povrchu patky mezi rozšířením a původní 
patkou bude opatřena hydroizolačním nátěrem v celé délce spáry a v šířce cca 100 mm. 
Požadovaná úprava zahrnuje: 
1) Odkopání terénu u základových patek sloupků z vnější strany oplocení. 
2) Natrnování patek dle schématu na str. 6 statického výpočtu. 
3) Bednění patek, následná betonáž patek dle schématu str. 6 statického výpočtu. 
4) Hydroizolační nátěr spáry. 
5) Dosypání zeminy a úprava terénu. 
6) Výrobu a montáž atypických zámečnických konstrukcí 

a) konstrukce na nastavení sloupků z trubek průřezu min. 70/3 délky 1650 mm, z toho 300 mm 
bude upraveno na vnitřní profil stávajících sloupků, zazátkování konců, 

b) ocelových trubek Ø 20/2 mm na propojení horních a dolních konců nastavení – budou 
přivařeny na dolní a horní konce nastavení a bude na ně upevněna ochranná 
polypropylenová síť. 

7) Montáž atypických zámečnických konstrukcí – odstranění zátek na stávajících sloupech, 
nasunutí prodloužení sloupků do stávajících a uchycení 1 šroubem M 10 (dle schématu na str. 
8 statického výpočtu), provedení svarů mezi koncem stávajících sloupků a nastavením. 

8) Přivaření vodorovných trubek k horní a dolní části nastavení sloupků. 
9) Nátěr nových konstrukcí a svarů - 2x antikorozní základní nátěr, 1x vrchní nátěr – odstín jedlová 

zeleň. 
10) Dodávka ochranné polypropylenové sítě zelené barvy, oka 45 x 45 mm, tl. vlákna 3 mm včetně 

šňůry na přivázání.  
11) Montáž sítě na prodloužení sloupků a uchycení v horní i dolní části k vodorovné konstrukci 

mezi nastavením sloupků. 
Realizace zakázky vyžaduje přesné zaměření na místě.  

Oplocení musí splňovat požadavky ČSN EN 15312 + A1 a ČSN EN 1176. Drsné plochy nesmí 

představovat žádné nebezpečí úrazu, díly nesmí mít ostré hrany. Závity šroubů nesmí vyčnívat nad 

maticemi, hlavy šroubů a matice musí být bez hrotů, svarové spoje musí být hladké. Všechny konce 

nastavení sloupků musí být uzavřené. 

6. Identifikace osob podílejících se na vypracování podkladů k zakázce 

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování podkladů k zakázce 

a identifikace částí těchto podkladů, na kterých se tyto osoby podílely: 

Ing. Roman Gottfried, IČO 62495551, statické posouzení nosné konstrukce oplocení sportoviště 

Otavská pro navržené zvýšení oplocení 

7. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel prokázání splnění kvalifikace nepožaduje. 

8. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

V případě objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo doplnění dalších 

nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů se analogicky použije ustanovení podle § 46 

zákona. 
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9. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě kritéria hodnocení: 

nejnižší nabídková cena.  

Hodnocena bude cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy dodavatele.  

Vítěznou nabídkou se stává nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

V případě rovnosti nabídkových cen více dodavatelů rozhodne o pořadí nabídky datum a čas 

doručení nabídky. Lépe se umístí nabídka, která byla zadavateli doručena dříve. 

10. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu 

zakázky. 

 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění zakázky. 

 Nabídka bude zpracována na základě ocenění soupisu prací s výkazem výměr. 

 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 

(jednotkových cen) uvedených v soupisu prací včetně jejich celkových cen pro zadavatelem 

vymezené množství. Dodavatel ocení veškeré položky soupisu prací.  

 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla příslušné zakázky, není-li zadávací dokumentací výslovně 

stanoveno jinak. 

12. Obchodní podmínky 

Viz návrh smlouvy. 

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění příslušného návrhu smlouvy s výjimkou údajů, 

které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen upravit 

návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se 

skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.  

Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky 

dodavatele. 

Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být 

v nabídce předložena plná moc nebo jiný pověřovací doklad k takovému zastupování. 

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v listinné podobě, v českém jazyce. 

 Nabídku nelze doručit prostřednictvím datové schránky. 

 Nabídka bude obsahovat:  

o návrh smlouvy jednostranně podepsaný,  

o oceněný soupis materiálu a prací s výkazem výměr,  

o a další dle uvážení dodavatele. 

14. Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek:     Datum: 21.10.2019 Hodina: 09:00 

 

Adresa pro podání nabídek: Magistrát města České Budějovice 

     odbor školství a tělovýchovy 

     nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

370 92  České Budějovice 
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Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky 

(NABÍDKA - NEOTEVÍRAT), adresou zadavatele a Vašimi identifikačními údaji.  Nabídky musí 

být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele. Nabídky lze 

podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu 

zásilek (kurýrní služba) nebo osobně na podatelnu magistrátu města.  

15. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

16. Vyhrazené právo zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů, řízení upravit 

nebo zakázku kdykoliv v průběhu řízení zrušit. 

17. Informace o zpracování osobních údajů 

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky řízení 

o zpracování osobních údajů za účelem realizace řízení.  

 

Zadavatel může v rámci realizace řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich 

poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů 

a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, 

členů realizačního týmu dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu 

nezbytném pro realizaci řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem. 

Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na 

adrese sídla zadavatele.  

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce 

zadavatele dostupné na adrese http://www.c-budejovice.cz/ochrana-osobnich-udaju . 

18. Kontaktní osoba zadavatele 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Josef Kropík, tel.: +420 386 801 505 

e-mail: kropikj@c-budejovice.cz 

 

 

 

 

Ing. David Štojdl 

vedoucí odboru školství a tělovýchovy 

 

 

 

Přílohy 

Krycí list nabídky  

Soupis materiálu a prací  

Návrh smlouvy o dílo 

Statické posouzení nosné konstrukce oplocení včetně příloh 

http://www.c-budejovice.cz/ochrana-osobnich-udaju
mailto:kropikj@c-budejovice.cz

