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Město Příbor 
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 

 
 

Výzva k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 

Název zakázky: Lanová pyramida 

Předmět zakázky: dodávky  

Název / obchodní firma 
zadavatele: Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Bc. Libor Bolom  
vrchní strážník Městské policie Příbor  
tel.: 556 725 455 111, e-mail: policie@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon 
a e-mailová adresa: 

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor  
tel.: 556 725 111, e-mail: policie@pribor-mesto.cz 
 

Lhůta pro podávání nabídek: 
01.08.2014 do 11:00 hod. 
rozhodující je datum a čas doručení na podatelnu 
zadavatele. 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor, podatelna. 
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení herního 
prvku včetně zhotovení dopadové plochy.   

• Lanová pyramida - věková kategorie 4 +, průměr 
i s dopadovou plochou 11000 mm, výška min. 4300 
mm. 
 
Veškeré výše uvedené rozměry jsou rozměry 
přibližné a doporučené, dodavatelem nabízené 
herní prvky se mohou od těchto rozměrů 
částečně odchýlit! 
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Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

 
290.000 Kč bez DPH  včetně dopadové plochy  

Doba plnění díla:  max. 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

Předpokládaný termín plnění: Předpokládaná lhůta dodávky září - říjen 2014. 

Místo dodání/převzetí plnění:  Bude upřesněno před podpisem smlouvy.  

Hodnotící kritéria: Jediným kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH 
 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace uchazeče  
o veřejnou zakázku: 

•••• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu dle § 53, zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.   

•••• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
dodavatel zapsán – prostá kopie originálu. 

•••• Doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
(nebo výpis z Živnostenského rejstříku) – prostá kopie 
originálu. 

Způsob podání nabídky: 

•••• Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky „Lanová pyramida“ 
a nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu: Město Příbor, 
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor. 

•••• Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení 
uchazeče a jeho adresa. 

Další požadavky zpracování 
nabídky:  

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 
Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
Nabídka musí obsahovat: 

•••• Krycí list, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno 
a přesná adresa uchazeče, jméno osoby oprávněné 
jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, kontaktní 
osoba a její telefon a e-mail. 

•••• Návrh smlouvy o dílo. Písemný návrh smlouvy 
o dílo musí zcela akceptovat veškeré podmínky 
uvedené ve výzvě. 

•••• Doklady o splnění kvalifikace. 
 

Obchodní podmínky: 

•••• Záruční doba min. 24 měsíců. 
•••• Úhrada bude provedena až po předání díla a bude 

uhrazena na základě jediné faktury se splatností 
min. 15 dní od doručení. 

•••• Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý 
den prodlení z celkové částky za dílo při 
nedodržení termínu realizace díla. 
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•••• Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý 
den prodlení z celkové částky za dílo při 
nedodržení lhůty splatnosti faktury. 

Další informace k zakázce: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
1) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit 

nebo doplnit podmínky výzvy; 
2) neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a soutěž 

zrušit; 
3) změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky 

v souvislosti s řádným dokončením veřejné zakázky; 
4) 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. Předložené nabídky se nevracejí.  
•••• Zadávací dokumentaci tvoří: 

- tato výzva k podání nabídky 
  
Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 

 
 
 
 
Bc.  Libor Bolom v.r. 
vrchní strážník Městské policie Příbor 
 
 
 
 
V Příboře dne 09.07.2014 


