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OBEC PENCIN,
psč

okres Prostějov

798 57, IČ 00288616, tel-fax: 582 378 721,
ou@obecpencin.cz

VÝZVA K PODÁNÍ

NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 zákona 137/2006 Sb. o veřej.
zakázkách

"Dětské hřiště - Pěnčín"
1) Zadavatel
Obec Pěnčín
Pěnčín č.p. 109, 798 57 p. Laškov
Zastoupená starostou obce Ing. Lubomírem Novákem
IČO: 00288616
Tel.: 582 378 721
Email: ou@obecpencin.cz

2) Rozsah dodávky
- Prvky musí být certifikované podle platných evropských norem pro dětská
hřiště ČSN EN 1176, budou vyrobeny z akátového dřeva s dostatečnou
přirozenou odolností ve shodě s třídami 1 a 2 přirozené trvanlivosti proti
dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2: 1994, části použitých lanových prvku
budou vyrobeny z lan s ocelovým kordem (dle ČSN EN 1176-1). Kovové části
musí být žárově zinkovány nebo z nerezové oceli.

3) Specifikace prací
- Výroba a dodávka herních prvku, včetně montáže, kompletního
vybudování dopadových ploch tak, aby splňovalo veškeré normy pro herní
prvky, včetně dopravy veškerého materiálu.
4) Budou dodány následující prvky
lx Multifunkční sestava obsahující:
- věž s podestou ve výšce 1,3-1,7 m
- skluzavku
- síťovou stěnu

-

schůdky nebo lezící stěnu
lanový žebřík nebo žebřiny
šplhací tyč nebo šplhací lano
hrazdy alespoň ve třech různých výškách - nejvyšší výška hrazdy více
jak 1,5 m, hrazdy mohou být odděleně od multifunkční sestavy
lx Dvouhoupačka obsahující lx dětské sedátko pro děti do 3 roku
a lx sedátko pro děti 3+
lx Lanovka s jednou dráhou v délce 20 m
lx Kolotoč se třemi madly, které propojují středový sloupek a základnu
lx Vahadlová houpačka
lx Čtyřnohá houpačka - hnízdo
2x Pružinové houpadlo pro jedno dítě
2x Lavička s opěrad lem
lx Informační tabule
2x Odpadkový koš

Sl Obsah nabídky a její zpracování
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré souvlsejicí práce ( např.
dodávku, dopravu, montáž, kompletní vybudování dopadových ploch s
tlumícím materiálem kačírkem), v rámci této nabídky bude předložen
jednoduchý celkový pohled, půdorvs s okótováním, .vvznačena dopadová
plocha s okótováním.
Dále budou v nabídce doloženy:
1) Doklady potvrzující profesní předpoklady dle § 54 (ověřené kopie)
2) Doklady potvrzující
kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1
(čestným prohlášením), odst.2 (doklady v ověřené kopii)
3) Návrh Smlouvy o dílo podepsaný- statutárním zástupcem uchazeče
4) Platné certifikáty herních prvku
5) Seznam
zrealizovaných
zakázek
v posledních
dvou
letech
s přiložením alespoň třech potvrzených referencí
61 Celková cena za dílo
- Cena předmětu plnění bude stanovena jako základní i cena včetně DPH.
Tato cena nepřekročí částku 540.000,-- Kč včetně DPH.
- Celková cena bude stanovena jako cena nejvýše přístupná a v nabídce
bude doložen položkový rozpočet oceňova ných prací a dodávek. Všechny
tyto údaje budou uvedeny v nabídce.
- Dílo bude uhrazeno na základě vystavené faktury se splatností 14 dnu.
71 Záruka na dílo
- Zadavatel požaduje záruku na dílo minimálně 60 měsíců.
81 Termín dodání včetně montáže
- Předpokládaný termín zahájení prací je
od 06/2012, práce budou
ukončeny do 10/2012. Termín bude před uzavřením smlouvy upřesněn.

Zpracované nabídky doručte doporučeně nebo osobně nejpozději
do 20.4. 2012 do 12 hod. hodin na adresu:
Obec Pěn čín
pěnčín Č. 109
798 57 Laškov
Nabídky budou doručeny v zalepené v obálce označené heslem:

"Dětské hřiště - Pěnčín"
9) Hodnocení nabídek
- HodJjotící komise bude hodnotit nabídky podle nejnižší nabídkové ceny v
Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen hodnotící komise
přihlédne k délce záruční Ihuty a délce realizace.
10) Práva zadavatele:
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zájemce je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká
právo na jakoukoliv úhradu výdaju spojených s účastí v tomto řízení.
- Zrušit zadávací řízení v případě, že neobdrží dotace.
- Výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to do doby uzavření
smlouvy.
11) Doplňující informace podá:
I

Mgr. Ing. Petr Tichý
Tel...: 777 903 920
Email: tisi@email.cz

V Pěnčíně, dne 29.03.2012
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Ing. Lubomír N o v á k
starosta obce
Vyveseno:
Snato:

29.3.2012

