
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 
 
 

1. Název zakázky 
 
 

„Obměna prvků dětského hřiště na sídlišti Struha“ 
 
 

2. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele 
 
zadavatel:   Město Vamberk 
sídlo:    Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 
IČ:    002 75 492 
DIČ:    CZ00275492 
zastoupený:   Rudolfem Futterem, starostou 
 
Kontaktní osoba:  Drahomír Jindra 
telefon:   773 790 099 
e-mail:    jednatel@vambekon.cz 
 
 

3. Předmět poptávky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh rozmístění a dodávka herních prvků dětské 
hřiště. Jedná se o obměnu a doplnění herních prvků stávajícího dětského hřiště na sídlišti 
Struha ve Vamberku na pozemku p. č. 155. 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky není: 

 demontáž a odstranení původních prvků dětského hřiště 

 návrh a dodávka oplocení dětského hřiště 

 návrh a dodávka souvisejícího zahradního mobiliáře (lavičky, koše, ...). 
 
 

4. Popis požadavků na rozsah 
 
Záměrem zadavatele je obměna již opotřebených hracích prvků a jejich doplnění dle návrhu 
uchazeče minimálně v předpokládaném rozsahu: 
- pískoviště 3x3m, 
- řetězová dvojhoupačka (BABY + hnízdo), 
- 2x houpadlo na pružině, 
- kolotoč na sezení, 
- lanová dráha, 
- věžové sestavy zahrnující min. skluzavku, šplhací sítě a tyče, hrazdu, průlezku – potrubí, 
lanovou lávku, horolezeckou stěnu a kreslicí tabuli. 
 
Materiálová specifikace konstrukcí a prvků není omezena. Zadavatel připouští předložení 
variantního řešení. 
Dodávku prvků městského mobiliáře a příp. oplocení hřiště zadavatel předpokládá řešit 
vlastními kapacitami následně (v další etapě). 
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5. Požadavky na předmět plnění 
 
Termín plnění:    dle nabídky, nejdéle 2 měsíce od podpisu smlouvy 
Předpokládaná hodnota dodávky: v této etapě do 500 tis. Kč včetně DPH 
 
 

6. Dostupné podklady 
 
Základní mapové podklady pro pozemek p. č. 155 v k. ú. Vamberk (776785) jsou uchazeči 
dostupné na internetové adrese www.cuzk.cz. Umístění prvků se předpokládá v částečně 
zastíněné východní části uvedeného pozemku – snímek se zákresem stávajícího hřiště viz 
příloha. 
 
 

7. Lhůta pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 01.03.2018 ve 13.00 hod. 
 
 

8. Požadavek na zpracování nabídky 
 
Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následujícím členění (pro každý jednotlivý prvek 
nabídky): 
- název a stručný popis 
- počet 
- materiálová skladba 
- způsob povrchové úpravy 
- cena bez DPH 
- cena s DPH 
- předpokládaná životnost 
- záruční doba. 
 
Dále žadatel požaduje zpracovat situaci – návrh rozmístění jednotlivých prvků dětského 
hřiště na uvedeném pozemku. 
 
 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnoticích kritérií 
 
Hodnocení nabídek provede hodnoticí komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího 
doporučení zadavatel vybere vítěznou nabídku. Nabídky budou hodnoceny jednotlivými 
členy hodnoticí komise bodovým způsobem (vždy porovnáním ceny a kvality nabízených 
prvků). 
 
 

10. Místo pro podání nabídky a způsob označení nabídky 
 
Nabídka se předává v uzavřené obálce opatřené razítkem uchazeče a označené „Obměna 
prvků dětského hřiště na sídlišti Struha / NEOTEVÍRAT“. 
Nabídka musí být doručena nejpozději do 13.00 hod dne 01.03.2018 osobně na podatelnu 
Městského úřadu Vamberk nebo poštou na adresu: 
 
Město Vamberk 
Husovo nám. 1 
517 54 Vamberk 
 

http://www.cuzk.cz/


 
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 01.03.2018 ve 13.15 hod v kanceláři 
starosty v sídle zadavatele. 
 
 

11. Práva zadavatele 
 

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

12. Přílohy 
 
č.1 - snímek se zákresem stávajícího hřiště 
 
 
Ve Vamberku, dne 14.02.2018 
 
 
 
 
 
Rudolf Futter 
starosta města 


