
  MĚSTO VYSOKÉ VESELÍ - PSČ 507 03 
IČO: 272418, tel. 493592204, mobil 607844952 

www.vysokeveseli.cz, mesto@vysokeveseli.cz 
bankovní spojení - Česká spořitelna Nová Paka, č. účtu 1162869379/0800 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ve Vysokém Veselí dne 25.4.2017 

 
Vyřizuje: Luboš Holman 
 

Výzva k podání nabídky 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem 
stanoveným tímto zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota 
zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
 

Název zakázky: Dětské Hřiště v MŠ Vysoké Veselí 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
Město Vysoké Veselí 
Kontaktní osoba: Luboš Holman, starosta obce 
IČ: 00272418 
Tel.: 607 844 952 
E-mail: mesto@vysokeveseli.cz  
 
Podmínky soutěže: 
 
Předpokládaná hodnota zakázky: 

Místo plnění zakázky: 

Výstavba bude probíhat na pozemku v k.ú. Vysoké Veselí p.p.č 617 

                                   
Vymezení plnění veřejné zakázky – požadovaný stav: 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení herních prvků v obci 
Vysoké Veselí V nákladech bude zahrnuta montáž i doprava na místo 
určení. Veškeré prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 
1176 a 77. Dřevěné konstrukce budou z lepených eurohranolů hrany 
budou opracovány rádiusem z důvodu bezpečnosti dětí proti úrazu, 
opatřené nátěrem z kvalitní lazury a nebudou v přímém kontaktu se zemí. 
Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Kovové prvky budou chráněny proti 
korozi žárovým pozinkováním nebo práškovým nástřikem.  
 



Seznam a technická specifikace: 
ZÁRUČNÍ DOBA: předmětem hodnocení, minimálně však 24 měsíců 
Rozměr lepených průběžných hranolů bude o minimálním rozměru 
91x91mm 
 
Veškeré prvky nabídnuté uchazeči musí splňovat tyto minimální 
podmínky: 
 
 

Technická specifikace 
 

 
Herní sestava 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 3,3 m (v) x 4,75 m (š) x 3,6 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 7,1 m (š) x 9,5 m 
(d)  

  

Dopadová plocha přírodní trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severské borovice 

  

Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm   
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných 
kotev  

  

Sedlová stříška z voděodolné barevné překližky   
Stříška min. tloušťky 15 mm   
Držadlo nad šikmým výlezem a nad skluzavkou z 
nerezové oceli 

  

šikmý výlez z lezecké stěny z voděodolné protiskluzové 
překližky s 8 lezeckými kameny o min. tloušťce 21mm 

  

Podlaha věže z protiskluzové překližky   
Podlaha věže min. tloušťky 21 mm   
Bočnice z HDPE plastu    
Bočnice o min. tloušťce 15 mm   
Podlaha řetězového chodníku severského smrku 
s úpravou THERMOWOOD 

  

Bariéra u řetězového chodníku z nerezové oceli a HDPE 
plastu min. délky 2,0m 

  

Skluzavka ze sklolaminátu   
Skluzavka o min. šířce 550mm   
Spojovací materiál nerezový   



2x věž    
1x sedlová střecha   
1x schody s madly   
1x šikmý výlez   
2x bočnice   
1x skluzavka   
1x řetězový chodník délky 2,0m   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
 
Pružinové houpadlo 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr prvku 0,9 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 
m (d) 

  

Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m 
(d) 

  

Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Dopadová plocha trávník   
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření   
Ocelová pružina o min. ∅ 20mm   
Povrchová úprava pružiny komaxitem    
Úchyty z vysokoodolného plastu   
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části    
 
 
 
 
Pružinové houpadlo 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr prvku 0,75 m (v) x 0,25 m (š) x 
0,85 m (d) 

  

Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m 
(d) 

  

Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Dopadová plocha trávník   
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření   
Ocelová pružina o min. ∅ 20mm   
 



Povrchová úprava pružiny komaxitem    
Úchyty z vysokoodolného plastu   
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části    
 
Dvojhoupačka kombinovaná 1 ks ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)   
Kritická výška pádu min. 1,4 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m 
(d) x 0,3 m (h) 

  

Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severské borovice 

  

Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm    
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev    
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice   
Závěsná ložiska u houpaček nerezová se závitovou tyčí 
Ø12mm kotvenou skrz horní ráhno 

  

1x Sedák gumový pro malé děti s Al výztuhou   
1x Sedák gumový pro velké děti s Al výztuhou   
2x rohová pozinkovaná výztuha   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
Trojhrazda 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 1,2 m (v) x 3,0m (š) x 0,1 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 3,1 m 
(d)  

  

Dopadová plocha přírodní trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severské borovice 

  

Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm    
Hrany opracovány rádiusem   



Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných 
kotev  

  

3x nerezové íčko, minimální délky 0,9m   
4x pozinkovaná krytka hranolu   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
 
 
 
 
 
Mašinka s tunelem na sezení 1 ks ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 1,3 m (v) x 1,0 m (š) x 2,1 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0m   
Minimální rozměr dopadové plochy 4,0 m (š) x 5,1 m 
(d)  

  

Dopadová plocha ppřírodní trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severské borovice 

  

Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm    
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů impregnací a třívrstvou 
aplikací vrchního nátěru 

  

Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev    
Tunel ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD   
Čelo tunelu o z HDPE plastu o min. rozměrech 
800/835/15mm 

  

Zadní čelo tunelu z HDPE plastu o min. rozměrech 
800/1250/15mm 

  

Bočnice s okénky z HDPE plastu o min. rozměrech 
800/600/15mm 

  

Kolečka z HDPE plastu   
Podlaha a sedátka z voděodolné překližky o min. 
tloušťce 21mm 

  

1x tunel min. délky 1,0m   
1x čelo tunelu   
1x zadní čelo tunelu   
2x bočnice s okénky   
 



2x sedátko   
1x nerezové íčko min. délky 0,8m   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
trojstěna na lezení 1 ks    ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 0,98 m (v) x 4,9 m (š) x 0,1 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 7,9 m (š) x 3,1 m 
(d) 

  

Dopadová plocha trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severské borovice 

  

Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm    
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných 
kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou 

  

Stěna na lezení z voděodolné protiskluzové překližky 
s minimálně 14-ti otvory o minimálním Ø 8,5 cm 

  

Minimální rozměr stěny 1,495 x 0,75 x 0,021 m   
Lanová síť a lezecké lano z polyesterového lana (NE 
POLYAMID ANI POLYPROPYLEN) s ocelovou výztuhou 6 
prutů 

  

Minimální rozměr lanové sítě 1,5 x 0,75 m   
Nerezový spojovací materiál   
4x pozinkovaná kotva   
5x pozinkované íčko o minimální délce 1,5m   
4x krytka hranolu   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Houpačka hnízdo –1 ks   ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)   
Kritická výška pádu min. 1,4 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m 
(d) x 0,3 m (h) 

  

Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severského smrku 

  

Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm    
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev    
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice   
Závěsná ložiska u hnízda nerezová se závitovou tyčí 
Ø16mm kotvenou skrz horní ráhno 

  

1x hnízdo o min. Ø 1 m   
2x rohová pozinkovaná výztuha   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
Kreslící tabule 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 1,61 m (v) x 1,5 m (š) x 0,1 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 4,5 m (š) x 3,1m 
(d)  

  

Dopadová plocha trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severského smrku 

  

Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm   
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných 
kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou 

  

Kreslící tabule z voděodolné překlžky o minimálních 
rozměrech 1500/750/21mm 

  

 



Stříška z voděodolné překližky o min. rozměrech 
1700/250/21mm 

  

Odkládací pult z voděodolné překližky   
Tabule s tvary nebo číslicemi z dvoubarevné HDPE 
desky o minimálních rozměrech 1500/270/15mm 

  

Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
Pískoviště1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 0,3 m (v) x 3,0 m (š) x 3,0 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 6,0 m 
(d)  

  

Dopadová plocha přírodní trávník   
Nosná konstrukce z KVH hranolu o min. rozměru 
100x100mm 

  

Sedáky na dvou stranách pískoviště z voděodolné 
překližky o minimálním rozměru 2500/250/21mm 

  

Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců    
 
Didaktický domek 1 ks  ČSN EN 1176 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Minimální rozměr 2,3 m (v) x 1,7 m (š) x 1,7 m (d)   
Kritická výška pádu max. 1,0 m   
Minimální rozměr dopadové plochy 4,7 m (š) x 4,7m 
(d)  

  

Dopadová plocha trávník   
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů 
z modřínu, dubu nebo severského smrku 

  

Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm   
Hrany opracovány rádiusem   
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a 
třívrstvou aplikací vrchního nátěru 

  

Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných 
kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou 

  

 



Kreslící tabule z voděodolné překližky o minimálních 
rozměrech 1500/750/21mm 

  

Stříška z ocelové pozinkované jehlanové konstrukce   
Tabule z voděodolné překližky   
Tabule s číslicemi z dvoubarevné HDPE desky o 
minimálních rozměrech 1500/270/15mm 

  

Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, 
komaxit, ložiska) 

  

 
Lavička bez opěradla 3 ks   
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Rozměr 0,7 m (v) x 0,8 m (š) x 1,45 m (d)   
Nosná konstrukce nerezová, kotvená přímo do země    
Sedadlo ze dřeva s úpravou THERMOWOOD o min. 
tloušťce 42 mm 

  

Spojovací materiál nerezový   
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků   
 
Kovový odpadkový koš 1 ks 
Popis        
             

Splněn
o 

ANO/N
E 

Nabízený  
parametr 

Rozměr 1,1 m (v) x 0,3 m (š) x 0,3 m (d)   
Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou    
Záruční doba min. 24 měsíců   
PZN: 
Požadovaná specifikace: 

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, 
neměnná. 

Hodnota nabízeného prvku: 
- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu. 

Splněno ANO/NE:  
- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností 

v závislosti na požadavcích zadavatele. 
Soutěžní lhůta: 
 
Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání 
nabídky. 
 
Způsob hodnocení nabídek: 
Nabídky jsou hodnoceny podle těchto kritérií: 
1.Nabídková cena bez DPH................................................        50% 



2. Dodržení technických požadavků- použité materiály, herní funkce, 
kvalita, 
bezúdržbovost.........................................................................40% 
3. Záruční doba a pozáruční servis …………………………………………………    10% 
 
Podání nabídek: 

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání 
nabídek, tj. nejpozději do 11.5.2017 do 12 hod. 

 

Nabídky se doručují zadavateli buď poštou na adresu Město Vysoké 
Veselí, Mírové náměstí 9, Vysoké Veselí, 507 03 nebo osobně, a to od 
pondělí do pátku, vždy od 8:00 hod. do 14:00 hod. na adrese Město 
Vysoké Veselí k rukám pana  Luboše Holmana, starosty obce.  

Bude-li nabídka uchazeče zadavateli doručena po lhůtě pro podání 
nabídek, zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho 
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude 
posuzována ani hodnocena. 

Otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

Otevírání včas a řádně doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 
11.5.2017 od 14 hodin v zasedací místnosti městského úřadu ve 
Vysokém Veselí 

Otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné a  provede je komise 
ustavená zadavatelem a na základě jejího usnesení bude zadavatel 
rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel všem 
uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

Způsob zpracování nabídky: 
 
Nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení 
(svazku) a musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu 
s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat: 

 
• krycí list se základními údaji o uchazeči: název firmy či jméno fyzické 

osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby 
oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou 

• doklad(y) o prokázání základní způsobilosti- doložení čestného 
prohlášení – příloha č.1  

• doklad(y) o prokázání profesní způsobilosti  



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

 
b) doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

c) nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §226 a 
násl. ZVZ 

• položkový rozpočet – příloha č.2, včetně všech započtených 
nákladů (za herní prvky, jejich montáž, dopravu, dopadovou plochu) 

• nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez 
DPH, DPH a včetně DPH, jako nejvýše přípustnou cenu. Nabídka bude 
podána v zalepené obálce s označením „Veřejná zakázka: Dětské 
Hřiště v MŠ Vysoké Veselí NEOTVÍRAT“. Na obálku uveďte adresu 
Vaší firmy. 

•  
• Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy: 

 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek 
změnit, upřesnit nebo 
doplnit podmínky výzvy. 
2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez 
udání důvodu do 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky 
odmítnout a právo 
neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 
nabídky ověřit 
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich 
upřesnění. 
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 
nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o 
jejich upřesnění. 
 
Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže 
zadavatel využije svá práva 
uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4. 
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 
 
Doklady k  starší než 3 měsíce k datu ukončení veřejné zakázky. 
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této 
veřejné zakázky. 
 
 

Za Město Vysoké Veselí 
 

      Luboš Holman        
      starosta obce 


