
 

Výzva k podání nabídky 

„Vybavení kempu Stříbrný rybník“ 

Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu č. I. 

Druh zakázky: dodávky a služby 

V případě zájmu Vás vyzýváme k předložení nabídky.  

 

Zadavatel: 

Organizace:  Městské lesy Hradec Králové a.s. 

Adresa:   Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

Právní forma:  akciová společnost 

IČ:   25962523 

DIČ:   CZ 25962523 

Zastoupené:  Ing. Milan Zerzán, ředitel, předseda představenstva jednající na základě 

generální plné moci 

Tel:   +420 603 849 327 

E-mail:   zerzan@vslesy.cz  

WWW:   http://mestske-lesy.cz/ 

 

Kontaktní osoba: 

Pověřená osoba: Ing. Aneta Bůžková 

Tel:   +420 601 591 270 

E-mail:   lesni.pedagog@vslesy.cz 

 

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby: 

 Lavičky – 20 ks – dubová lavička o rozměrech: délka 2 m; výška 40 – 50 cm; šířka cca 30 cm. 

 Odpočívadlo menší – 2 ks – stůl se dvěma lavicemi krytými stříškou. Rozměry: 2 x 2 m, 

celková výška: 2,7 – 3,0 m.  

 Odpočívadlo větší – 1 ks – stůl se dvěma lavicemi krytými stříškou. Rozměry: 3 x 2,5 m, 

celková výška: 3 m 

 Lavice se stolem – 5 ks – dvě lavice a jeden stůl. Rozměr: lavice: délka 1,8 m; výška 45 cm; 

šířka cca 30 cm, stůl: délka 1,8 m; výška 80 - 85 cm; šířka 60 - 65 cm 

 Stojan na kola – 6 ks - dubový výřez se zářezy o šířce cca 8 cm v počtu 8 ks vč. kovového oka 

(8 ks). Rozměr: délka 4 m, průměr 45 - 50 cm 

 Ohniště s lavičkami a grilovacím límcem – 2 ks – betonové ohniště s grilovacím límcem a 

čtyřmi lavičkami. Rozměr: ohniště: 1,1 m x 1,1 m; lavičky: 120 cm x 38 cm. Materiál: ohniště: 

beton, litinový límec; lavičky: beton, dřevo. Projektová dokumentace Umístění ohnišť 

Hradec Králové, k.ú. Malšova Lhota p.č. 181/5, 181/18 je dána přílohou č. 6 této výzvy. 

 Housenka malá – 1 ks – stylové posezení ve tvaru housenky. Rozměr: délka 2, 5 m, průměr 40 

– 50 cm 

 Housenka velká – 1 ks – stylové posezení ve tvaru housenky. Rozměr: délka 3,5 m, průměr 40 

– 50 cm 

 Letadélko – 2 ks – stylové posezení ve tvaru letadla. Rozměr: délka 2 m; délka křídla 1,8 m; 

průměr trupu cca 40 cm 



 Houpací koník – 2 ks – dřevěná houpačka na pružině, doporučený věk: 3 až 10 let, maximální 

hmotnost uživatele: 50 kg, celková výška od země: cca 90 cm 

 Vláček – 1 ks – sezení v podobě vláčku rozdělené na dvě části – lokomotivu a vagónek. 

Rozměry: lokomotiva: výška 185 cm, délka 210 cm, šířka 110 cm; vagónek: výška 185 cm, 

délka 210 cm, šířka 110 cm 

 Velký stan – 1 ks – kovová konstrukce a nehořlavá voděodolná plachta, odnímatelné stěny, 

kotvení a dodatečné ukotvení v podobě popruhu (4 kusy). Rozměr: 6 x 12 m, výška střechy cca 

3,5 m 

 Pivní sety – 20 ks – rozkládací stůl a dvě rozkládací lavice bez opěradel. Rozměr: délka stolu a 

lavic 2 m 

 Mobilní topidlo – 4 ks – topidlo na stlačený plyn pro vyhřívání stanu s pojistným ventilem 

v případě pádu, rozměr: výška 200 – 230 cm; výkon: cca 13 kW. 

 Informační panel o místních aktivitách – 2 ks – tabule v dřevěném rámu je dodána kompletně 

včetně grafického návrhu a tisku. Zadavatel schvaluje grafický návrh. Rozměr: deska 1600 x 

1050 mm, dřevěný stojan se stříškou dle velikosti desky, materiál: dibond, dub ošetřený 

nátěrem. 

Podrobné popisy jednotlivých položek jsou dány přílohou č. 7 této výzvy. 

 

Předpokládaná cena:  

Předpokládaná a zároveň maximální nepřekročitelná cena veřejné zakázky činí 878 000,- Kč bez DPH. 

Jednací jazyk: český 

Hodnotící kritérium 

100% nabídková cena celého díla bez DPH 

 

Lhůta  a místo pro podání nabídek 

Termín podání nabídek do: 24. 8. 2020 do 10:00 hod. 

Místo pro podání nabídek: Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova 219, 500 08 Hradec 

Králové 

  

V Hradci Králové dne 5. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

Za zadavatele výběrového řízení 

Za Městské lesy Hradec Králové a.s. 

Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

Ing. Milan Zerzán, ředitel, předseda představenstva 
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