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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Město Vamberk vyhlašuje v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem 

zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem 

smlouvu, následující výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 

1. NÁZEV ZAKÁZKY 

 

„VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZA SPORTOVNÍ HALOU, VAMBERK“ 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

zadavatel:  Město Vamberk  

sídlo:   Husovo náměstí 1, Vamberk 

IČ:   00275492 

DIČ:   CZ00275492 

zastoupený:  Mgr. Janem Rejzlem, starostou 

 

kontaktní osoba: Drahomír Jindra 

telefon:  773790099 

email:   jindrad@vambekon.cz 

 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh rozmístění a dodávka (doprava a montáž) 

herních a sportovních prvků na venkovní dětské hřiště.  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky není: 

návrh a dodávka oplocení dětského hřiště 

návrh a dodávka souvisejícího zahradního mobiliáře (lavičky, koše, osvětlení, kamery) 

 

4. POPIS POŽADAVKŮ NA ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Záměrem zadavatele je výstavba dětského hřiště pro děti školního věku. Hřiště bude 

mít dvě části. Část s lanovými a multifunkčními prvky a část pro parkourové cvičení. 

Hřiště bude vystavěno dle návrhu zadavatele v minimálně předpokládaném rozsahu: 

 

Lanová část: 

lanové centrum (fakultativně příkladně s prvky: lanový cik-cak, pohyblivé klády, 

pochůzná účka, provazochodec, pochůzná kladina, otočná kláda, lanový žebřík, 

nášlapné špalky, balanční špalky, balanční žebřík, tampové lano, zavěšené klády, 

provazové H atd.) 

 

minimální prostor k umístění prvků: 18 m x 9 m 

 

multifunkční sestava (fakultativně příkladně s prvky: žebřík, stěna na lezení, síť na 

lezení, šplhací lano, horizontální žebřík, visuté klády, hrazda, svislé lano, požární tyč, 

ručkovací madla)  

 

minimální prostor k umístění prvků: 9 m x 6 m 
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Parkourová část: 

 

(minimálně) dvě nízké přeskokové zídky za sebou (jedna ve tvaru písmene L výška 

max. 1m) 

přeskokový pult 

sestava hrazd s třemi různými výškami trubek s ohledem na menší parkouristy - 

tato sestava hrazd musí obsahovat boční hrazdu pro skok wall spin + 

k sestavě hrazd musí být napojena vysoká přeskoková zídka (výška 2m) ve tvaru 

písmene L 

tenké balanční trubky 

širší balanční trubky 

betonová polokoule 

dubová lavice 

rozmístění jednotlivých prvků/překážek musí naplňovat podmínku jednak dostatku 

prostoru pro rozběh, jednak dostatku místa bez zídkových překážek, nejlépe pás bez 

překážek jen s betonovou polokoulí 

 

minimální prostor k umístění prvků: 11 m x 14 m  

 

Zadavatel předpokládá samostatné nabídky na plnění jednotlivých částí veřejné 

zakázky, tedy jednak na lanovou část dětského hřiště, jednak na parkourovou část 

dětského hřiště. V případě podání nabídky na plnění obou částí veřejné zakázky 

mohou být nabídky vloženy do jedné obálky.  

 

Materiálová specifikace konstrukcí a prvků u lanové části není omezena. Zadavatel 

připouští předložení variantního řešení. Zadavatel požaduje výstavbu lanové části 

dětského hřiště z prvků odpovídajících požadavkům příslušných norem (např. ČSN 

EN 1176/2009). Zadavatel požaduje certifikaci pro lanovou část dětského hřiště jako 

celek.  

 

Zadavatel požaduje výstavbu parkourové části dětského hřiště včetně pád tlumících 

povrchů odpovídajících požadavkům příslušných norem (např. ČSN EN 1176:2009). 

Parkourové prvky i jejich spoje musí být maximálně odolné proti vnějším vlivům. 

Kovová konstrukce musí být opatřena žárovým zinkováním. Stěnové prvky 

z betonových panelů musí být opláštěny. Požadavek na povrch hřiště je materiál litá 

guma. Její šířka musí být u nejvyšších stěnových prvků hlubší s ohledem na větší 

pravděpodobnost pádu. Zadavatel požaduje certifikaci pro parkourovou část dětského 

hřiště jako celek.  

 

Dodávku prvků městského mobiliáře zadavatel předpokládá řešit vlastními kapacitami 

následně. 

 

5. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

termín plnění:              dle nabídky, nejdéle 2 měsíce od podpisu smlouvy 

 

předpokládané hodnota dodávky:  

  hodnota lanové části  250 000 bez DPH 

   

  hodnota parkourové části 900 000 bez DPH 
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6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Doba plnění: předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla nejpozději do 

15.06.2019. 

  

Místo plnění: Hřiště bude umístěno v katastrálním území Vamberk primárně na 

pozemku p. č. 149/2 s eventuálním přesahem na přiléhající pozemky p. č. 117/35 a p. 

č. 155. Základní mapové podklady pro pozemky jsou uchazeči dostupné na 

internetové adrese www.cuzk.cz.  

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky uvede uchazeč ve vlastním návrhu smlouvy o dílo, která musí 

splňovat požadavky uvedené v této výzvě.  

 

Součástí nabídky bude účastníkem podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh 

smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to 

způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. 

 

Zadavatel požaduje záruku v délce nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí 

díla. 

 

Zadavatel požaduje ve smlouvě o dílo uvedení těchto smluvních ujednání:  
 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel částečně financuje 

cenu díla z přijatého daru od společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve výši 900.000,- Kč, 

jehož podmínkou je závazek vrátit tento dar dárci v případě, že předmět plnění této 

veřejné zakázky – tj. výstavba dětského hřiště, nebude zrealizována nejpozději do 

15.7.2019. V případě, že se ocitne zhotovitel v prodlení s dokončením díla a jeho 

předáním objednateli o dobu přesahující 30 dní ode dne, který je stanoven jako 

nejpozdější termín plnění díla (15.6.2019), je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy a požadovat po zhotoviteli náhradu způsobené škody, představované částkou 

daru, která by v takovém případě byla objednatelem vrácena dárci.  

 

Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s předáním řádně dokončeného díla 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost nahradit 

objednateli způsobenou škodu, a to škodu v plné výši.  

 

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

 

Základní  a profesní způsobilost: 

Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti a profesní 

způsobilosti pouze prostřednictvím čestného prohlášení uvedeném v příloze č. 1. 

 

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 Lhůta pro podání nabídky končí 13.02.2019 v 16:30 hod.  

 

10. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následujícím členění (pro každou část 

zakázky): 

http://www.cuzk.cz/
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a) vlastní nabídka 

 identifikační údaje uchazeče 

 název a stručný popis 

 materiálová skladba 

 způsob povrchové úpravy 

 předpokládaná životnost 

 záruční doba  

 cena bez DPH 

 cena s DPH 

b) podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 1) 

c) podepsaný návrh smlouvy o dílo 
 

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem a na základě 

jejího doporučení zadavatel vybere vítěznou nabídku. Nabídky budou hodnoceny 

jednotlivými členy hodnotící komise bodovým způsobem (vždy porovnáním ceny a 

kvality nabízených prvků). 

 

12. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB OZNAČENÍ NABÍDKY 

Nabídka se předává v uzavřené obálce opatřené razítkem uchazeče a označené 

„„VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZA SPORTOVNÍ HALOU, VAMBERK - 

NEOTEVÍRAT“. Nabídka musí být doručena nejpozději do 16:30 hodin dne 

13.02.2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vamberk nebo poštou na adresu: 

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk. Veřejné otevírání obálek 

s nabídkami se uskuteční 13.02.2019 v 16:35 hodin v kanceláři starosty v sídle 

zadavatele.  

 

13. PRÁVA ZADAVATELE 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek, a to buď 

na základě případné žádostí uchazečů, nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích 

podmínek zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku písemnou formou. 

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.  

 Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 

dodávek, případně jiná označení či zobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, 

jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout 

jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o dílo i v průběhu plnění zúžit 

rozsah prováděného díla o vybrané práce a/nebo dodávky s tím, že o nerealizované 

práce a/nebo dodávky bude sjednaná cena díla snížena. 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 Mgr. Jan Rejzl  

 starosta města 

 

  

 Ve Vamberku, dne 23.1.2019 


