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Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání 
splnění kvalifikace  

na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Pro potřeby výběrového řízení je však využíváno 
některých ustanovení zákona. Pokud se tedy v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou 
použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými 
ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.   
Pro účely této písemné výzvy je termín „zadavatel“ shodný s termínem „objednatel“ a termín 
„uchazeč“ je shodný s termíny „dodavatel“ či „zhotovitel“. 
 

Město Žandov Vás vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na akci: 

„Obnova dětského hřiště v místní části Radeč“ 

1. Identifikační údaje zadavatele 
Veřejný zadavatel:     Město Žandov 
Se sídlem:    Náměstí 82, 471 07  Žandov 
Zastoupený:     p. Zbyňkem Polákem – starostou města 
IČ:      00261131 
DIČ:     CZ 00261131 
Kontaktní osoba ve věcech zakázky: p. Michal Beň  - místostarosta 
Telefon:  + 420 487 723 789 – p. Zbyněk  Polák 

+ 420 487 723 489 – p. Michal Beň 
Fax:     + 420 487 723 489 
E-mail:     starosta@zandov.cz,  mistostarosta@zandov.cz 
 
2. Předmět plnění zakázky  
2.1. Předmětem plnění zakázky je realizace investiční akce na dodávku herních prvků, jejich 
dopravu, odbornou montáž včetně vybudování dopadových ploch, záruční a pozáruční servis 
dle platných norem, platných právních předpisů a metodických předpisů týkajících se 
dětských hřišť. 
Provedení veškerých prací bude v souladu s platnými předpisy a normami. Budou dodány 
pouze certifikované prvky. Každý předmět dodávky bude obsahovat doklad prokazující shodu 
výrobku danou příslušnými předpisy.  
2.2. Technické požadavky na zařízení hřiště: 
Obnovené dětské hřiště musí být vybaveno 10ks certifikovaných herních prvků z akátového 
dřeva. Tento materiál byl zvolen z důvodu jeho trvanlivosti a charakteru (přírodní materiál 
vhodný architektonicky do venkovského prostředí). 
2.2.1. Použité materiály – obecné požadavky na herní prvky:  

- Veškeré nosné a stabilizační prvky sestav budou provedeny z akátového dřeva 
lazurovaného nejkvalitnějšími syntetickými barvami nebo přírodními olejovými 
barvami na bázi čištěných rostlinných surovin, certifikovanými evropskými 
ekologickými osvědčeními.  
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- Veškeré použité kovové/ocelové komponenty/části (spojovací materiál, šrouby, řetězy, 
závěsy houpaček, kotvy, nosníky, plechy, apod.) musí mít protikorozní úpravu (musí 
být ošetřeny žárovým zinkováním nebo srovnatelnou úpravou proti korozi) případně 
jsou použity nerezové materiály vyrobené z nerezové oceli. Spojovací materiál splňuje 
technické normy ČSN, TUV, DIN. 

- Dopadové plochy budou zhotoveny z kačírku (= valounků, oblázků) nebo dle níže 
uvedené doporučené specifikace v souladu s maximální výškou volného pádu u 
jednotlivých zařízení.  
U herních prvků bude uvedena nutnost dopadových ploch, jejich doporučená velikost 
a materiál dopadových ploch, bezpečných zón a bude tato dodávka součástí nabídky.  

- Veškeré herní prvky budou mít atest na bezpečnost, nezávadnost, trvanlivost dřeva.  
- Veškeré herní prvky jsou určeny do exteriéru. 

2.3. Předmět plnění musí obsahovat následující herní prvky pro děti: 
■ Jednu informační tabuli. 
■ Jeden koš odpadkový kulatý. 
■ Jednu lavičku s opěradlem bez područek. 
■ Jedno pružinové houpadlo ve tvaru psa. 
■ Jedno pružinové houpadlo ve tvaru kočky. 
■ Jeden kolotoč nejméně pro 6 dětí k sezení. 
■ Jednu houpačku zavěšenou na lanech typu hnízdo. 
■ Jednu dvouhoupačku = dvě houpačky zavěšené na nerezových řetězech. 
■ Jednu multifunkční sestavu = 1 skluzavka, 2 lanové mosty, 3 čtvercové podesty, 1 lezící síť, 
1 lezící stěna, 1 šikmá rampa, 1 žebřík, 1 šplhací lano. 
■ Jeden betonový stůl na stolní tenis. 
2.4. Další požadavky na realizaci zakázky: 

- Ke všem herním prvkům a materiálům použitým v dopadových plochách musí 
dodavatel doložit certifikáty a prohlášení o shodě dle platných norem v České 
republice. 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. 
3. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč včetně DPH  
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč včetně DPH je maximálně 532 452,- Kč. 
4. Lhůta a místo plnění zakázky  
4.1. Lhůta plnění zakázky: 
Zadavatel stanovuje lhůtu dodání a instalace (odborné montáže) herních prvků: do 12 týdnů 
od objednání a podpisu smlouvy o dílo  – předpokládaný termín ukončení díla – 
31.8.2012. 
Ukončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla v objemu dle zadávací 
dokumentace, bez vad a nedodělků, uvedení okolního prostranství do původního stavu, 
oboustranné podepsaní předávacího protokolu, doložení dokladů o předepsaných zkouškách, 
včetně doložení certifikátů k jednotlivým zařízením (herním prvkům), použitým materiálům 
v dopadových plochách a prohlášení o shodě. 
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4.2. Místo plnění zakázky: 
Místem plnění zakázky je  místní část Radeč -  pozemkové parcely č. 15 a části pozemkové 
parcely č. 14 v k.ú. Radeč u Horní Police, obec Žandov (tento pozemek je ve vlastnictví města 
Žandova). Obnova dětského hřiště bude realizována v ploše cca 900 m2. 
5.Kvalifikace uchazeče  
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě a 
zadávací dokumentaci.  
5.1. Základní kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v obdobě § 53 odst. 1 
písm. a) až k) zákona čestným prohlášením. (vzor čestného prohlášení k základním 
kvalifikačním předpokladům je přílohou č. 3 zadávací dokumentace). 
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží 
výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu 
odpovídajícím předmětu plnění zakázky. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
5.3. Technické kvalifikační předpoklady: 
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů: 
• předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech 
(3) letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. 
• seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení, podepsaného 
odpovědným zástupcem dodavatele. 
6. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění 
6.1. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace: 
Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: 
Město Žandov, Náměstí 82, 471 07  Žandov. 
 
Kontaktní osoba určená zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací 
dokumentace k této zakázce je: 
 
Jméno a příjmení: p. Michal Beň - místostarosta 
Tel.:   +420 487 723 489 
Fax.:   + 420 487 723 489 
e-mail:   mistostarosta@zandov.cz 
 
Zadávací dokumentace k předmětu zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ 
DATOVOU SCHRÁNKOU ZADAVATELE NEBO SI JI UCHAZEČ MŮŽE 
VYZVEDNOUT OSOBNĚ U KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE na základě 
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písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní 
osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. 

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat: 

- Název zakázky 
- Název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby 
- Sídlo (včetně PSČ) 
- IČ 
- DIČ 
- Poštovní adresu pro písemnou komunikaci 
- Kontaktní osobu (jméno a funkce) 
- Tel., e-mail 

Dodavatel je v písemné žádosti povinen sdělit jednu elektronickou adresu, na kterou 
budou zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a 
úplnost této adresy odpovídá dodavatel. 
6.2. Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.5.2012 v 10:00 hodin se srazem účastníků před 
budovou městského úřadu v Žandově, Náměstí 82, 471 07  Žandov. Poté se uchazeči přemístí 
s kontaktní osobou panem Michalem Beňem na místo budoucí realizace zakázky. 
7. Lhůta a místo pro podání nabídek 
7.1. Lhůta pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 31.5.2012 v 10:00 hodin. 
7.2. Místo pro podání nabídek: 
Místo pro podání nabídek: Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo 
osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 
10.00 hodin) (polední pauza 12:00 – 13:00 hod.) na adresu:  

- osobně do podatelny Městského úřadu v Žandově, Náměstí 82, 471 07  Žandov.  
- doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu:  Městský úřad Žandov, Náměstí 

82, 471 07  Žandov.  
Kontaktní osobou ve věcech zakázky je p. Michal Beň  , tel. +420 487 723 489, E-mail: 
mistostarosta@zandov.cz. 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí adresátem.  
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny na obálkách pořadovým číslem, datem a 
hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Obálky s 
nabídkami, které uchazeči doručí osobně, obdrží vystavený doklad o přijetí dané nabídky, 
podepsaný osobami, které obálky s nabídkami doručili a převzali. 
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v obdobě 
s § 71 odst. 6 zákona otevírány. Tyto nabídky nebudou uchazečům vráceny a budou 
zadavatelem archivovány. 
8. Základní hodnotící kritérium – způsob hodnocení nabídek 
8.1. Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými 
dodavateli a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a 
hodnoceny. Hodnocení nabídek bude prováděno podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH.  
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8.2. Základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez 
DPH. Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH). 
8.3. Způsob hodnocení nabídek 
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH). Nabídky budou 
seřazeny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší a 
nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

9. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
10. Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána a další požadavky na 
podání nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce výhradně v souladu s požadavky zadavatele na 
zpracování nabídky uvedené v této výzvě a zadávací dokumentaci. Nabídka musí být podána 
v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud bude 
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou 
zplnomocněnou. Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou zplnomocněnou (příloha č. 2 zadávací 
dokumentace).  
Nabídka bude doručena zadavateli v jednom vyhotovení v uzavřené obálce zřetelně označené 
názvem zakázky: „Obnova dětského hřiště v místní části Radeč“ s nápisem 
„NEOTVÍRAT“ a adresou dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení v obdobě § 71 odst. 6 

zákona. Nabídku může doručit dodavatel po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou, 
kurýrní službou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod do 14:00 hod (polední pauza je od 
12:00 – 13:00 hod.) na adresu podání nabídek. Bližší specifikace je uvedena v zadávací 
dokumentaci. 
11. Kontaktní osoba zadavatele: 
Jméno a příjmení: p. Michal Beň 
Telefon: +420 487 723 489 
E-mail: místostarosta@zandov.cz 
12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele  
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě 
žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. 
 
- ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo 
před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti 
deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

- uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Uchazeči 
nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  

- odmítnout všechny nabídky, zadávací řízení kdykoliv zrušit, nejpozději však do uzavření 
smlouvy o dílo. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli 
jakýkoliv nárok. 
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- vyžádat si od dodavatele v obdobě s § 77 zákona písemné zdůvodnění případné mimořádně 
nízké nabídkové ceny. 
- nevracet uchazečům podané nabídky. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich  
nabídky, které musí být spolu s další dokumentací o zadání zakázky archivovány. 
-  nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 

- po ukončení výběrového řízení uveřejnit na webových stránkách města nebo i jiným 
způsobem předložené nabídkové ceny jednotlivých uchazečů. 

13. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. V obdobě § 43 zákona 
zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 4 měsíců 
od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.  
14. Varianty nabídek, zadávání částí zakázek, ostatní podmínky zadávacího řízení 
14.1. Varianty nabídek v obdobě § 70 zákona 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
14.2. Zadávání částí zakázek v obdobě § 98 zákona: 
Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části. 
14.3. Ostatní podmínky zadávacího řízení: 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. 
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v 
zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí 
uchazeči. 
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v obdobě § 
51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou 
nabídku považují za jednoho uchazeče. 
 
Nabídku podá uchazeč v jednom originále v českém jazyce. 

 
Projekt bude spolufinancován z Grantového fondu Libereckého kraje – Programu obnovy 

venkova. Realizace projektu bude provedena v souladu s podmínkami tohoto dotačního fondu. 

Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z výše uvedeného fondu, bude uchazečem 

akceptována po celou dobu realizace projektu a rovněž i po jeho realizaci. 
 

Bližší specifikace k této zakázce je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
V Žandově, dne 14.5.2012 
 
 
 
 
Veřejný zadavatel:      p. Zbyněk Polák – starosta města 


