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Výzva více zájemcům 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

(zadávací dokumentace) 
 

Zadavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 
Sídlo: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary  
IČ: 71237003  
zastoupené Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou mateřské školy 
(dále jen „zadavatel“) 

 
vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 
podle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen Výzva) za 
účelem realizace veřejné zakázky: 
 

1) Název veřejné zakázky 
 
„Mlhoviště – MŠ Sluníčko Východní 6“. 
 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky podle § 14 (dále jen veřejné zakázky) 
 

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Mlhoviště – MŠ Sluníčko Východní 6“ (dále též 
stavba) v rozsahu specifikovaném touto výzvou a zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech 
činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli. 
Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, tj. tato výzva včetně příloh této Výzvy. 
 

Specifikace předmětu dodávky veřejné zakázky a stávající stav: 
 

Jedná se o betonovou plochu bývalého brouzdaliště s nevyhovujícím povrchem nacházející se v zadním traktu 
školní zahrady. Betonová plocha je ohraničena ze všech čtyř stran travnatou plochou, na jedné straně je šachta se 
stávajícím přívodem vody a stávající nevyhovující sprcha. (viz příloha č. 4 Výzvy – fotografie pozemku). 
 

Požadavek pro zhotovitele: 
  
Požadujeme realizaci multifunkční plochy brouzdaliště s umělým, polyuretanovým povrchem v síle min. 35mm. 
Vrchní část bude tvořena vrstvou min. 10mm z o EPDM. Povrch bude položen na štěrkových vrstvách ve vrstvě 
min. 20cm. Bezpečný povrch bude vodopropustný, veškerá srážková voda se musí vsakovat v místě. Velikost 
požadované plochy je min. 54 m2. Veškeré grafické prvky budou provedeny z celoprobarveného EPDM 
granulátu, vč. všech detailů. V žádném případě nebude použita stříkaná grafika! Tematicky bude plocha pojata 
jako multifunkční plocha - brouzdaliště navazující na travnatou plochu zahrady MŠ a ukončena specifickým 
bezpečnostním valem. Povrch brouzdaliště bude obsahovat min. 6 grafických herních prvků např. rybičky, 
vlnky, vzduchové bubliny, další min. 2 herní prvky v provedení 3D sloužící na přelézání, prolézání, 
přeskakování nebo sezení např. chobotnice, mořská hvězdice. V jednom z nich bude zabudovaná mlžící tryska, 
která bude propojená do fontánky díky přívodní vodovodní PE trubky. Ve druhém pak zabudovaný prolézací 
tunel s provedením v nerezocel-polomat. Všechny herní prvky a grafické prvky budou pořízeny 
z celoprobarveného EPDM. Součástí plochy bude zbudování ovládací šachty s elektroventilem.  
 

Maximální cena zakázky je 308 000 Kč vč. DPH.  
Součástí nabídky dodavatele musí být i grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající 
zadání. Bez něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena.  
 
Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je nutné přiložit do nabídky níže uvedené požadavky.  

1. certifikát nebo osvědčení povrchu na tlumení pádu HIC dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 
(2018) a ČSN EN 1177 (2018) 

2. certifikát nebo osvědčení na 3D prvky, nebo tunely, mraveniště dle aktuálně platné normy ČSN EN 
1176-1  

3. protokol o vodopropustnosti celého systému bezpečného povrchu 
 
V rámci plnění veřejné zakázky dále zhotovitel zajistí zejména: 

 demontáž stávajících sprchy včetně odvozu a likvidace 
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 zemní práce – přípravné a přidružené práce (stržení drnu, odkopávka, nakládka na kontejner, 
včetně odvozu, bourání asfaltobetonové plochy včetně obrubníků, nakládka suti na kontejner, 
odvoz včetně likvidace) 

 úprava podloží, štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch, hrubé terénní úpravy, uhrabání kolem 
obrubníků, osetí travním semenem 

 betonáž, tvarování 3D valů,  
 bezpečný, barevný polyuretanový povrch EPDM 35 mm až 50 mm  
 grafické práce a instalace celobarevných, grafických motivů a prvků + 3D prvků do plochy (nikoliv 

grafický nástřik!)  
 a další práce podle soupisu prací a zadávacích podmínek veřejné zakázky.  

 
Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky. 
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní 
návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací 
stavby.  
 

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. V této Výzvě je definována 
konkrétní technologie a má se za to, že je tím definován konkrétní požadovaný standard, který nebude 
nahrazován jiným srovnatelným výrobkem nebo technologií. 
 

Specifikace pro litou gumu: 
1. Bezpečnostní povrch musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho 

části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:  
a) Základní vrstva – SBR 

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadiene Rubber – 
recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem.   

b) Vrchní vrstva – EPDM 
Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobena z celoprobarveného EPDM gumového granulátu 
(Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých 
barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se 
ve vrstvě 10-11 mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 
60 měsíců na barevnou stálost povrchu. 

2. Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 11 77 jako dopadová plocha. 
3. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti. Povrch musí být proveden dle přiloženého grafického 

návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy 
vyrobena z jinak barevného granulátu. Konkrétní barevnost granulátu je dána požadovaným grafickým 
návrhem. 
 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Realizace stavby proběhne v termínu od 13. 9. 2021 do 31. 10. 2021.  Místo plnění je na pozemku školní 
zahrady MŠ Východní 6 -  p. p. č. 1 031 v k. ú. Drahovice. 
 

4) Způsob hodnocení nabídek 
Základním kriteriem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky s dodržením 
všech požadavků objednatele. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH při 
splnění speciálních požadavků (viz realizační projektová dokumentace). Součástí nabídky dodavatele musí být i 
grafický návrh dodávaného řešení multifunkčního hřiště odpovídající požadavkům zadavatele a jeho zadání (bez 
něho bude nabídka z výběrového řízení vyřazena!). Oproti standardním požadavkům na splnění kvalifikace je 
nutné do nabídky přiložit i níže uvedené požadavky. 
 

5) Požadavky na splnění kvalifikace  
Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii 
živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo 
neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené. Dodavatelé, kteří se budou 
ucházet o veřejnou zakázku, doloží minimálně 10 referencí na zakázky stejného nebo obdobného charakteru, tj. 
na realizaci zakázek, kde byl pokládán litý, certifikovaný bezpečnostní povrch v obdobném rozsahu a grafice 
jako u této zakázky. Výslovně se nesmí jednat o pokládku litého povrchu na prefabrikované konstrukce 
obdobného charakteru.  
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6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  
Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech 
(přílohách Výzvy), na které je v této Výzvě odkazováno. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění 
jako cena maximální po celou dobu realizace veřejné zakázky. 
 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání 

nabídky) a celková cena díla včetně DPH. 
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. 

Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.  
 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. 
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace veřejné zakázky „Mlhoviště – MŠ 
Sluníčko Východní 6“ (tato Výzva a její přílohy). Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, 
prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této Výzvě, v jejích 
přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li 
k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující 
výkaz výměr a instrukce uvedené v této Výzvě, jejích přílohách a případné dodatečné informace předané 
zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 
 

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek: 
1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace veřejné 

zakázky na zhotovovaném díle po celou dobu, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.  

2. Zařízení staveniště, veškerou dopravu a dočasné dopravní značení, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. 
Vlastní realizaci veřejné zakázky bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí veřejné zakázky a zajistí na vlastní náklady bezpečnost staveniště před možnými úrazy 
pohybujících se osob v areálu školní zahrady. Zadavatel není zodpovědný za případné ztráty materiálu 
či jiného zařízení umístěného na pozemku mateřské školy v průběhu realizace veřejné zakázky. 

3. Poplatky za zábor veřejného prostranství v majetku Statutárního Města Karlovy Vary nebudou do 
nabídkové ceny započítány.  

4. Staveniště bude označeno po celou dobu realizace informační tabulí (dodávka dodavatele) o velikosti 
cca 1,5 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a TDI. Konkrétní 
grafické a technické řešení tabule podléhá schválení zadavatele. Zhotovení, osazení a likvidace tabule je 
na náklady dodavatele. 

5. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

6. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady: 
 vyklidit prostory, ve kterých se veřejná zakázka prováděla a odstranit zařízení staveniště,  
 provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním veřejné zakázky, 
 uvést pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, ale 
byly veřejnou zakázkou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu. 

7. Nejpozději při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli tři paré projektové dokumentace se 
zakreslením skutečného provedení stavebních prací. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá 
objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od 
použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.  

8. Finanční vypořádání bude realizováno na základě sjednaných podmínek v uzavřené Smlouvě o dílo.  
9. Závazný harmonogram postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou 

součást Smlouvy o dílo. 
 

7) Místo pro podávání nabídek, doba, v níž lze nabídky podat, místo a 
termín otevírání obálek 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na ředitelství 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, 
příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – zelená budova, nebo doporučeně 
poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 
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48/7, 360 07 Karlovy Vary. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 6. srpna 2021 do 8:00 hodin. V případě 
doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. srpna 2021 od 10.30 hodin v budově ředitelství 1. Mateřské 
školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – 
zelená budova, v zasedací místnosti v podkroví. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. 
 

8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby 
Zadavatel umožní prohlídku objektu, která se bude konat dne 29. července s tím, že sraz zájemců o tuto 
prohlídku bude v uvedený den ve 12:30 hodin před objektem MŠ Sluníčko Východní 6, 360 01 Karlovy Vary, 
Drahovice (u venkovní brány budovy MŠ Sluníčko). Kontaktní osobou pro prohlídku objektu je paní Věra 
Kalinová, zástupkyně ředitelky mateřské školy, e-mail: východní6@materinkykv.cz, telefon: 606 677 256. 
 

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá  776 142 100, e-mail: 
reditelka@materinkykv.cz 
 

9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace  
Kompletní zadávací dokumentace je vyvěšena na webových stránkách města Karlovy Vary, www.mmkv.cz 
V případě požádání poskytuje zadavatel dodavatelům zadávací dokumentaci zdarma v elektronické podobě.  
 

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. 
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněné soupisy prací a vyplněnou 
Smlouvu o dílo předloží uchazeč společně s tištěnou nabídkou rovněž v elektronické podobě na vhodném nosiči 
(CD nebo FLASH disku). 
 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 
 Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 2 

Výzvy). 
 Obsah nabídky. 
 Prokázání splnění kvalifikace, reference z obdobných zakázek. 
 Cenová nabídka (přesný popis veřejné zakázky, výkaz výměr). 
 Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku). 
 Záruční lhůty a podmínky, záruční a pozáruční servis 
 Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za uchazeče Výzvy. 
 Subdodavatelé uchazeče. 
 Grafický návrh dodávaného řešení multifunkční plochy odpovídající zadání zakázky. 
 Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné). 
 Nosič elektronických informací s oceněnými soupisy prací (CD nebo FLASH disk). 

 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka – „Mlhoviště – MŠ 
Sluníčko Východní 6“ - neotvírat Nabídka. Na obálce dodavatel uvede adresu, na níž je možné nabídku vrátit. 
 

11) Další podmínky veřejné zakázky  
1. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

 Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. 
 Změní se daňové předpisy. 

2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení v použití materiálů dle podmínek čl. 2. této Výzvy. 
3. Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky Výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo 

v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných 
zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.  
  

12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele) 
Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal 
v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, 
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu 
zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky). 
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13) Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
1. odmítnout všechny předložené nabídky 
2. zadávací podmínky změnit 
3. zadávací řízení zrušit 
4. nevracet uchazečům podané nabídky 
5. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 
6. neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem zadávacího řízení 
7. zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu a kdykoliv během zadávacího řízení 
8. změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na 

efektivnosti jejich vynakládání 
 
 

 
 
 
Zpracovala: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy 
 
V Karlových Varech 20. 7. 2021 

 
 
Přílohy: 
Příloha č.1: Krycí list nabídky – formulář  
Příloha č.2: Návrh Smlouvy o dílo 
Příloha č.3: Nabídkový rozpočet 
Příloha č.4: Fotografie pozemku 


