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 Zadavatel: Technické služby Krnov s.r.o. 
sídlo: Stará 11, Krnov 794 01 

554 614 388, fax 554 614 339, IČO: 253 98 547, DIČ: CZ25398547 
bankovní spojení:  KB Krnov 19-4460610297 / 0100 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402 
 
VÁŠ DOPIS ZNACKY ZE DNE          NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE           V KRNOVĚ DNE 
                                                                                                 Ing. Vladislav Skopal              13. 02. 2017 
           
 
 
 
 
 
 
 

Věc:  Výzva k podání nabídky. 
 
 

Název zakázky: 

„Dodávka a instalace nového mobilního sportovního povrchu na ledovou plochu do haly zimního 
stadionu Krystal v Krnově“. 

 

Naše společnost má záměr zrealizovat v letošním roce zakázku: „Dodávka a instalace nového 
mobilního sportovního povrchu na ledovou plochu do haly zimního stadionu Krystal v Krnově“. 
V případě Vašeho zájmu o realizaci zakázky Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou zakázku. 
Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte 
zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/.  

 

1. Podmínky pro zpracování nabídky: 

1.1. Předmětem zakázky bude: 

1.1.1. Dodávka a instalace nového mobilního sportovního povrchu /dále jen hřiště/ 
položeného na betonovou desku ledové plochy v hale zimního stadionu.  

1.1.1..1. Hřiště bude z dlaždic vyrobených ze speciální směsi polypropylenů. Dlaždice 
budou opatřeny spojovacími zámky, které budou zajišťovat jednoduchou a 
rychlou montáž i demontáž, dále budou také umožňovat výměnu jednotlivých 
dlaždic uprostřed hrací plochy v případě jejich poškození. Barva hřiště bude 
světle modrá. 

1.1.1..2. Rozměry hřiště budou shodné s rozměry povrchu ledové plochy, které jsou 
ohraničeny hrazením ledové plochy o rozměrech 60 x 28 metrů. Provoz hřiště 
bude od dubna do konce srpna /nutno počítat s dilatací povrchu/. 

1.1.1..3. Povrch hřiště bude matný, aby bylo zabráněno nepříjemným odrazům světel, 
blesků fotoaparátů, kamer a slunečním paprskům, které by se odrážely z lesklých 
dlaždic.  

1.1.1..4. Hřiště bude tvořeno dlaždicemi zdravotně nezávadnými, bude doloženo 
Rozhodnutí SZÚ ke zdravotní nezávadnosti dlaždic hřiště. 
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1.1.1..5. Hřiště bude tvořeno dlaždicemi třídy reakce na oheň max. Bfl-s2 – 
VYHOVUJE, bude doložen Protokol o zkouškách požárně technických 
charakteristik vystavený v PAVÚS a dle norem EU. 

1.1.1..6. Hřiště bude tvořeno dlaždicemi s certifikací dle ČSN EN 14904 Povrchy pro 
sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití, bude doložen Závěrečný 
protokol Institutu pro testování a certifikaci.  

1.1.2. Vyznačení hřiště pro in-line hokej samolepícími páskami, lajnováním, nástřikem 
případně probarvením dlaždic.  Dále vyznačení pro dvě hřiště na badminton samolepícími 
páskami. 

1.1.3. Vybavení dvou hřišť pro badminton /mobilní sloupky, síť/. 

1.1.4. Dodávka dvou branek /jeden pár Oficiální 72“/ pro in-line hokej. 

1.1.5. Dodávka rezervního povrchu – celkem 20 m2 náhradních dlaždic – barva světle modrá 
matná. 

1.1.6. Doprava včetně manipulace celé zakázky na zimní stadion Krystal v Krnově. 

1.1.7. Další potřebná dokumentace jako např. záruční listy, návody na použití a čištění, 
bezpečnostní listy, atd… / 

 

 

1.2. Předložená nabídka uchazeče musí obsahovat: 

1.3. Identifikační údaje uchazeče včetně kopie výpisu z obchodního rejstříku.  

1.4. Položkový rozpočet a to na:   

1.4.1. dodávku a instalaci hřiště /dle 1.1.1./ 

1.4.2. vyznačení hřiště /dle 1.1.2./ 

1.4.3. vybavení dvou hřišť pro badminton /dle 1.1.3./ 

1.4.4. dodávku dvou branek /Oficiální 72“/ /dle 1.1.4./, 

1.4.5. dodávku rezervního povrchu /dle 1.1.5./ 

1.4.6. dopravu /dle 1.1.6./ 

Uveďte celkovou cenu za zakázku, /cenu uveďte bez DPH a vč. DPH/. 

1.5. Platební podmínky uchazeče. Zadavatel požaduje zaplatit cenu za předmět zakázky na 
základě vystavené a doručené /nebo jinak prokazatelně předané/ faktury po převzetí 
předmětu zakázky o kterém bude sepsán předávací protokol. Zadavatel nebude poskytovat 
zálohu na zakázku. 

1.6. Termín dodávky: zadavatel požaduje převzetí celého předmětu zakázky nejpozději do 30 
dnů od podpisu smlouvy. 

1.7. Garantovanou záruku na zakázku. 

1.8. Návrh smlouvy. 

1.9.  Reference na ukončené zakázky stejného nebo podobného charakteru v letech 2015 a 
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2016. 

Poznámka: zájemce může podat pouze jednu nabídku, nabídka obsahující varianty se považuje za jednu 
nabídku. 

 

 

2. Kritéria pro přidělení zakázky: 

2.1. Nabídky bude hodnotit hodnotící komise. Zakázka bude přidělena uchazeči s nejnižší 
nabídkovou cenou za předmět zakázky. 

2.2. Nabídky, které nesplní požadavky zadavatele dle odstavce 1. 1. a 1.2. nebudou hodnoceny. 

 

 

3. Termín předložení nabídky: poštou do sídla zadavatele nejpozději do 03. 03. 2017 do 15.00 h. 
nebo osobním doručením do sídla zadavatele /v tomto případě obdrží uchazeč „Potvrzení o přijetí 
nabídky“. 

 

4. Termín oznámení výsledku výběru dodavatele: písemně do 24. 03. 2017. 

 

 

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, …..       
tel. 602 550 213; . 

 

 

Ing. Štefan Ledvoň  

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


