
POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ - ZAKÁZKA MALÉHO 
ROZSAHU 

 
Obec Polevsko  podává výzvu dle zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů k plnění 
zakázky malého rozsahu: 
 

„HERNÍ PRVKY + INFORMAČNÍ TABULE“ 
 
Zadavatel: 
Obec Polevsko 
Polevsko č.p. 152 
471 16  Polevsko 
IČ: 00525405 
 
Předmět zakázky: 
Předmětem zakázky dodávka 3 ks herních prvků (materiál akát), 7 ks informačních tabulí – 
rozměr standartní 2 x A 4 (materiál akát), včetně instalace a dopadové plochy 
 
Herní prvky: 
-  lanová pyramida – skládá se z lanové podesty, lanového žebříku a silného lana s ocelovým 
jádrem a polyamidovým vláknem  – výška cca 325, prostor, jemný kačírek, trávník 
 
- kolotoč – kotven do terénu v betonové patce, materiál galvanizovaný a povrchově upravený 
kov, prostor pádu trávník, jemný kačírek 
 
- herní sestava –  dvě věže, lezecí stěna, šplhací lano, výlezová plošina, 2 ks skluzavek 
(nerez), houpačky 2 ks – gumový sedák, visutá lávka, schůdky, prostor pádu jemný kačírek, 
materiál akát 
 
-informačních tabulí 7 ks – rozměr standartní 2 x A 4 (materiál akát) 
 
Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaný termín zahájení 07/2012, termín dokončení nejpozději do 31. 8. 2012. 
 
Hodnocení nabídek:  
Hodnocení  nabídek bude provedeno dne 12. 6. 2012. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky schválí zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 13. 6. 2012.  
Předložené nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií, seřazených v sestupném 
pořadí dle přisuzované důležitosti: 
-nabídková cena 80% 
-záruční doba 20% 
 
Každý uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace pro tento předmět zakázky. 
  
Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: 
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu veřejné zakázky vč. DPH. Fakturace bude provedena 
najednou po předání dokončeného díla formou dvou vystavených faktur. 
 



Informační schůzka a podání dalších informací: 
Pověření zástupci uchazeče mohou získat podrobnější informace na OÚ Polevsko, starostka - 
paní Martina Rašínová, tel. 606/907688. 
 
Lhůta a místo pro  podání nabídky:  
Nabídky je možné doručit obecnímu úřadu osobně v úředních dnech, mailem, datovou 
schránkou, poštou. ID datové schránky v2ub435, starosta@polevsko.info, tak aby byly 
zadavateli doručeny nejpozději do úterý  12. 6.2012 do 14.00 hodin. Nabídky budou obecnímu 
úřadu doručeny v zalepené obálce s označením: Nabídka na herní prvky.  
 
Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele uchazečům: 
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do 
konce lhůty, po kterou  jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ta činí 30 kalendářních dnů. 
 
Právo zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, zrušit zadávací řízení, nevracet 
podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 
výzvou.   
 
 

Za obec Polevsko 
Martina Rašínová 
starostka obce 

 
 
V Polevsku  21. 5. 2012  
 
 


