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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 

 

„OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA, 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: Ladislav Frejvald 

telefon:  778888791 

email:   spravamajetku@vambekon.cz 

 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka (doprava a montáž) herních prvků na 

venkovní dětské hřiště. Likvidaci stávajících prvků zajistí objednatel na své náklady.  

 

4. POPIS POŽADAVKŮ NA ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

1ks  vahadlové houpadlo na pružině určené pro dva uživatele, pro děti ve věku 3 

– 8 let, výška pádu do 1m, materiál kov, sedátka z HDPE 

 

1ks celokovová sestava tří houpaček, dopadová výška 1,5m, pro děti 3 – 14 let, 

obsahující 1x houpací sedátko hnízdo o průměru min. 1,2 m, 1x  sedátko s opěrami pro 

malé děti a 1x sedátko normální – ocelové s pryží 

 

1ks  prolézací prvek o délce min. 5m, kombinující min. 3x laminátový tubus a 2x 

prolézací lanové prvky 

 

1ks lanový kolotoč, výška cca. 2,5m, dopadová výška 1m 

 

1ks  kolotoč pro 6 a více uživatelů, průměr nejméně 1,8m. Materiál kov, sedátka 

HDPE 

 

Předmětem plnění nejsou dopadové plochy – v případě, že jsou normou vyžadovány 

jiné dopadové plochy než trávník, zajistí tyto na své náklady objednatel. 

 

5. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

předpokládané hodnota dodávky je 230 000 Kč bez DPH 
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6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

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

30.06.2019. 

  

Místo plnění: Hřiště je umístěno v katastrálním území Vamberk na pozemku p. č. 

1142/3, ulice Jiráskova, Vamberk. 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. 

 

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 21.3.2019 ve 14.00 hod.  

 

10. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následujícím členění (pro každou část 

zakázky): 

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). 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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12. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB OZNAČENÍ NABÍDKY 

Nabídka se předává v uzavřené obálce opatřené razítkem uchazeče a označené 

„OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA, VAMBERK“. Nabídka musí být 

doručena nejpozději do 14:00 hodin dne 21.3.2019 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 21.3.2019 v 16:45 hodin 

v kanceláři starosty v sídle zadavatele (budova Městského úřadu ve Vamberku bude 

pro účely přístupu zájemců o účast na otevírání nabídek zpřístupněna bočním 

vchodem).  

 

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 27.2.2019 


