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Výzva k podání nabídky na zhotovitele  

 
Podle § 6 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) TJ Sokol Vrchoslavice jakož to zadavatel, vypisuje  zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci 
„Výměna podlahy v sále a předsálí Sokolovny ve Vrchoslavicích“  

 
Název / pobočný spolek 
příjemce: 

Tělocvičná jednota sokol Vrchoslavice 

Sídlo příjemce: Vrchoslavice 110, 798 27  Němčice nad Hanou 

IČ: IČO  44160011 

Osoba oprávněná jednat jménem 
příjemce: 

Bc. Daniel Svačina – Starosta  

Osoba oprávněná jednat jménem 
příjemce: 

Daniela Svačinová - Jednatelka 

Kontaktní osoba příjemce 
Bc. Daniel Svačina  
Tel:      702 293 469  
Email: Tjsokolvrchoslavice@email.cz 

Název zakázky: 
„Výměna podlahy v sále a předsálí Sokolovny ve 
Vrchoslavicích“ 

Popis předmětu zakázky:  Provedení stavebních prací dle technické dokumentace  
projektu   

Datum vyhlášení zakázky: 27. 12. 2022   

Lhůta pro podání nabídky: 18. 1. 2023 12:00 

Místo pro podání nabídky a doba 
v niž lze nabídku podat: 

Vrchoslavice 110, 798 27  Němčice nad Hanou, Osobní 
doručení nabídek je přípustné  (v označené obálce – neotvírat 
Výběrové řízení) 

Kde je uložena zadávací 
dokumentace: 

Zadávací dokumentace je na požádání zaslána písemně, nebo 
elektronicky kontaktní osobou.  

Předpokládaná cena s DPH: 2 150 000 Kč 

Hodnotící kritéria: Cena                             100% 

 
 

Pobočný spolek si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu, nebo 
právo podmínky výběrového řízení měnit. 

 
 
 
Ve Vrchoslavicích dne: 27.12.2020    Bc. Daniel Svačina  
        Starosta, TJ Sokol Vrchoslavice 
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Zadávací dokumentace: 
 

1. Předmět zakázky: 
Jedná se o zhotovení nové podlahy v sokolovně ve Vrchoslavicích. Jedná se o zhotovení 
kompletní nové podlahy s dvojitým roštem a s nášlapnou vrstvou z masivního tvrdého dřeva 
např. buk, včetně lajnování, lištování, upevnění pro vedení dělících dveří. Lajnování bude 
provedeno dle nákresu lajnování příloha č. 1 k zadávací dokumentaci. Jedná se o lajnování 
hřiště na basketbal, florbal, nohejbal, bengbinton  a na volejbal. Musí být dodržena současná 
výška podlahy. Součástí je i zajištění certifikace FIBA na celou konstrukci podlahy. 
Minimální požadavky na konstrukci podlahy: 
Navržená nová podlaha z lakovaných masivních bukových palubek tl.22 mm. Dvojitý rošt z 
lepených smrkových profilů s pružnými zapadacími elementy. Výškové dorovnání podlahy 
systémovými rektifikačními klíny. 
Celková skladba podlahy odpovídá ČSN EN 14904 v kategorii A4 včetně certifikace FIBA. 
 
Skladby podlahy: 
- masivní dřevěná sportovní palubová podlaha tl. 22 mm 
- dřevěný rošt horní 25,5/60 mm tl. 25,5 mm 
- odpružený zapadací prvek tl. 14,5 mm 
- dřevěný rošt spodní 39/40 mm tl. 39 mm 
- systémový vyrovnávací klínek cca tl. 18-40 mm 
- přídavná podložka ke klínkům 20 mm 
- geotextilie 
- PE folie 0,2 mm. 
- podkladní betonáž včetně vyrovnání  
 
U podlahy je nutno dbát na dilataci od veškerých pevných konstrukcí a obvodových stěn. 
Při montáži podlahových prken je nezbytné mezi jednotlivými masivními prkny vytvořit 
řízené spáry umožňující změnu šířky prken v reakci na měnící se vlhkost prostředí během 
roku. Po montáži podlahy se po jemném nabroušení daných ploch provede barevné 
zvýraznění a následné značení hřišť. Soklová lišta musí umožňovat provětrání prostoru pod 
podlahou. 
 
Požadované obchodní podmínky: záruční doba min. 60 měsíců od předání díla. 
Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti: 

-  vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací 
-  zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 
205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb., 

-  příprava staveniště včetně přístupu 
-  dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 
-  zhotovení práce podle technologického předpisu 
-  veškeré nutné ochrany práce 
-  veškeré požadované úpravy a práce 
-  montážní prostředky a pomůcky 
-  odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot 
- zajištění skládek 
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách 

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- Uchazeč je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací pro celou stavbu. 
Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného minimálního standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky 
a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno zadavatelem. 
 

2. Termín, doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Místo plnění: sokolovna Vrchoslavice čp. 110 
Předpokládané zahájení 15.6.2023. 
Předpokládané ukončení akce nejpozději do 30.9.2023. 
 

3. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná s oddělenou DPH celková cena bude 
uvedena v CZK. Zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny. 
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese zájemce. 
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem zakázky vznikne 
potřeba uložení vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, 
je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky. 
 

4. Platební podmínky: 
Zadavatel nebude poskytovat zálohu na dílo. Fakturace bude prováděna měsíčně po 
odsouhlasení provedených prací investorem v souladu s předloženým harmonogramem. 
Splatnost faktury je 21 dní po obdržení. 
 

5. Technická specifikace: 
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění po dohodě s kontaktní osobou 
 

6. Způsob hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny 
Nejnižší nabídková cena bez DPH váha důležitosti kritéria 100 % 
 

7. Požadavky na obsah nabídky 
K nabídce budou přiloženy: 
1. identifikační údaje zájemce, e-mail, datová schránka, telefon. 
2. Krycí list nabídky. 
3. Nabídka bude v nerozebíratelném provedení a v českém jazyce. 
 

8. Další ustanovení 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem 
vyřadí. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. 
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně 
zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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9. Místo a způsob podání nabídky 
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené na přední straně názvem: 
„Výměna podlahy v sále a předsálí Sokolovny ve Vrchoslavicích“ 
– NEOTVÍRAT na adresu Vrchoslavice 110. 
Termín doručení nabídky je nejpozději  18.1.2023 do 12:00 hod. 
Neveřejné otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení bude provedeno ihned po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
Nabídky uchazečů budou posuzovány na základě základního hodnotícího kritéria, 
kterým je nejnižší nabídková cena.  
 


