
 

Město Holešov 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

Výzva k podání nabídky na pronájem mobilního kluziště 
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele:  

 
Název zadavatele:   Město Holešov 

Sídlo:    Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Právní forma:   801 - obec 
Identifikační číslo:  00287172 
Daňové identifikační číslo:   CZ 00287172 
Zastoupen:   Mgr. Rudolf Seifert, starosta 
Kontaktní osoba:    Ing. Simona Stuchlíková 
Telefon:     +420 573 521 257 
E-mail:     simona.stuchlikova@holesov.cz 
     
 
2.  Předmět zakázky: 

 
Předmětem plnění této zakázky je pronájem mobilního kluziště (dále jen „kluziště“): 
 

- o velikosti ledové plochy 15 x 30 m, s chladícím kobercem systému EPDM, včetně vhodných dřevěných 
mantinelů, rozvodů, mobilní strojovny chlazení (chladicí agregát umožňující tvorbu ledu i při 10 ºC a bruslení i 
při 15 ºC) s odpovídajícím chladícím výkonem, nádrží na teplonosné medium, teplonosné medium. 

- pronájem motorové rolby na úpravu ledové plochy,  
- předání/zpracování provozního řádu mobilního kluziště, 

 
a to včetně dopravy k zadavateli a zpět a kompletní montáže u zadavatele. Součástí předmětu zakázky je i uvedení 
kluziště do provozu, vytvoření ledu (o minimální tloušťce 3 cm), spolu se zaškolením obsluhy. 
„Kluziště“ bude umístěno v holešovské zámecké zahradě.  
 
Podrobný popis technických požadavků je uveden v článku 5. Technické podmínky této Výzvy. 
 
3. Předpokládaná hodnota  
 

Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu je do 1.000.000 Kč bez DPH. 
 
4. Termín, místo plnění veřejné zakázky  
 

Zahájení plnění: 17.12.2019 včetně (doba na montáž celého zařízení nejvýše 5 dnů před samotným zahájením plnění). 
Ukončení plnění: 29.02.2020 včetně (doba na demontáž celého zařízení a úklid prostor nejvýše 8 dnů po ukončení 
plnění). 
 
Místem plnění – Holešov (zámecká zahrada v Holešově, parc. č. 424/1, k. ú. Holešov). 
 
 
5. Kvalifikační kritéria 

 
Základní způsobilost  

účastník doloží: originál čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2). 
 
 
Profesní způsobilost  

účastník doloží: 
- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
- prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to pro celý 
předmět plnění veřejné zakázky (doložit živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku na projektové 
práce), 

 
Technická kvalifikace 

účastník doloží:  
Seznam minimálně 3 úspěšně dokončených zakázek v posledních 3 letech obdobného charakteru s uvedením názvu 
zakázky, ceny, doby provedení, kontakt na zodpovědnou osobu a název zadavatele.  



Za obdobnou zakázku se považuje pronájem mobilního kluziště nejméně na 2 týdny realizovaný v České republice. 
Seznam významných služeb předloží účastník v rámci své nabídky ve formě čestného prohlášení. Přílohou tohoto 
seznamu musí být jednotlivá osvědčení objednatelů o realizaci zakázky, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu 
objednatele.  
 
 
6. Technické požadavky na realizaci zakázky  
 
6.1. Pronájem, doprava k uživateli a zpět a kompletní montáž mobilní ledové plochy o rozměru 15 x 30 m, zhotovené z 

chladícího koberce potrubního systému EDPM s odpovídajícím dřevěným hrazením (mantinelem) a dále  

 pronájem stroje/minirolby pro úpravu ledu včetně pohonu,  

 před začátkem pronájmu vyrovnání podkladu pod kluzištěm, kompletní montáž a zprovoznění kluziště, 
včetně vytvoření ledové plochy o minimální tloušťce 3 cm, po ukončení pronájmu demontáž kluziště a 
technického vybavení a úklid prostoru. 

6.2. Pronájem mobilní strojovny chlazení (kompaktní chladící jednotka) včetně hydraulického modulu a dalšího 
potřebného technického zázemí s technickými parametry: - garance provozu a udržení kvality ledové plochy po 
celou dobu pronájmu při potřebné údržbě - odpovídající chladící výkon chladící jednotky (přiměřený obvyklým 
teplotním poměrům v období pronájmu v ČR) - chladící médium splňující normy ochrany ovzduší a ekologické 
normy - elektrické napájení max. 400 V / 3 fáze / 50 Hz, jištění max. 3 x 160 A - hlučnost do 65 dB - zadavatel zajistí 
přípojku vody. 

6.3. Odstranění závady na mobilním kluzišti a jeho příslušenství, jejíž odstranění není v kompetenci nájemce nebo v jeho 
odborných možnostech nejpozději do 3 hodin od nahlášení závady nájemcem. Konkrétní technické podmínky 
realizace díla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu a montáži. Účastník je povinen ve své nabídce všechny 
podmínky smlouvy respektovat. 
 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  
 

7.1. Obsah nabídkové ceny  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na všechny služby nezbytné pro řádné a včasné 
zajištění pronájmu, včetně všech nákladů souvisejících (např. náklady na dopravu, montáž a instalaci zařízení a 
jeho demontáž, apod.) 
 

7.2. Členění nabídkové ceny  
Nabídková cena bude uvedena v české měně konkrétní částkou v členění na:  
 
- nabídkovou cenu celkem bez DPH,  
- sazbu (v %) a výši DPH,  
- nabídkovou cenu celkem včetně DPH.  

 
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci své nabídky předložil podrobnou cenovou kalkulaci nákladů na realizaci 
pronájmu „kluziště“. Tato kalkulace bude součástí nabídky. 
 
8. Obsahové členění nabídky 

 

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:  
8.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se 

způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky). 

8.2. Obsah nabídky s uvedením česel stran. 
8.3. Identifikační údaje účastníka (název, sídlo, IČ, emailová adresa účastníka, kontaktní osoba, odpovědný zástupce 

apod.). 
8.4. Kvalifikační kritéria dle odst. 5 
8.5. Návrh textu smlouvy o pronájmu a montáži – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat a 

podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě 
zmocněncem účastníka a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu 
smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se 
zněním předloženým ve výzvě. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které účastník uvede v 
dalších částech své nabídky, v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.  

8.6. Podrobná kalkulace nabídkové ceny  
Ve stejném rozsahu bude v elektronické kopii (formáty .doc nebo .docx, .xls nebo .xlsx, .pdf) dodána nabídka na CD. 
 
Řazení dalších bodů záleží na účastníkovi 
 
 
9. Místo a doba pro podání nabídek 

 
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje  

 
Datum: 15.11.2019    Hodina: do 09:00 hod. 
 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.  



Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci poptávkového řízení, přičemž 

bezodkladně informuje účastníka o pozdním podání nabídky. 

 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 

Holešov. 

Za okamžik podání nabídky se považuje její převzetí podatelnou Městského úřadu Holešov na výše uvedené adrese.  

 
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky – „Pronájem mobilního 
kluziště“ a adresou účastníka s heslem „NEOTVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele  

- osoby oprávněné jednat jménem, či za účastníka.  
 
10. Otevírání obálek s nabídkami 

 
10.1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.11.2019 od 09:05 hod., v malé zasedací místnosti Městského 

úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov.   
10.2. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise a také jeden zástupce účastníka na 

základě zmocnění.    
 
11. Dodatečné informace 
 

Žádost o dodatečné informace může účastník podat u kontaktní osoby zadavatele. Písemná žádost musí být zadavateli 
doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď na žádost o dodatečné 
informace bude účastníkovi zaslána do 3 pracovních dnů.  
 
12. Údaje o hodnotících kritériích 
 

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena nabídky bez DPH. 
 
13. Další podmínky 

 

13.1.   Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedeného důvodu zrušit nebo odmítnout 
všechny nabídky. Každý účastník nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech 
okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a 
zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení. 

13.2  Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 
13.3  Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 
13.4.  Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
13.5.  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo změnit a doplnit zadávací podmínky. 
13.6.  Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky – zkrátit dobu pronájmu.  
13.7  Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy o pronájmu a montáži na svých oficiálních 

webových stránkách, v případě bude-li účastník vybrán k realizaci zakázky a dojde k uzavření smlouvy. 
Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a tímto 
dnem nabývá účinnosti. 

13.8.  Kontaktní osoba pro poskytnutí kompletních zadávacích podmínek: Ing. Simona Stuchlíková -  
příprava, koordinace a realizace projektů – Odbor investic, tel.: +420 573 521 257, e- mail: 
simona.stuchlikova@holesov.cz 

 
14. Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení  
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 

 
 
V Holešově 05.11.2019 
 

 
 

Za zadavatele město Holešov 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  
starosta města 

mailto:simona.stuchlikova@holesov.cz

