OBEC VELICHOV, Karlovarský kraj
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov

Obec Velichov

zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce,
v souladu s § 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na akci:

„Velichov – dětské hřiště“ (dále jen „Stavba“).
Tato veřejná zakázka je zadána uveřejněním na úřední desce obce Velichov a výzvou 3 zájemcům. Zadavatel Vás
vyzývá jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky. Stavba nepodléhá
zadání v režimu zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatelem, objednavatelem a investorem stavby je Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 p. Ostrov, IČ
00255122 (dále jen „Zadavatel“)
Zájemcem se v této výzvě rozumí Zadavatelem vyzvaný dodavatel k podání nabídky.
Uchazečem se v této výzvě rozumí Dodavatel, který v soutěžní lhůtě podal nabídku na provedení Stavby.

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem Stavby je dodávka a montáž herních prvků dětského hřiště vč. dopadových ploch v souladu s platnými
2
předpisy a normami na části pozemku p. č. 765/7 v k. ú. Velichov o výměře cca 500 m .
Podrobný rozsah předmětu Stavby je obsažen v příloze č. 1 – specifikace herních prvků a mobiliáře.
1.2. Místo plnění, doba veřejné zakázky
Místem provádění Stavby je Karlovarský kraj, obec Velichov, pozemek p. č. 765/7 v k. ú. Velichov - v rozsahu podle
situace – rozmístění prvků není závazné.
Předpokládaná doba plnění je 07 – 09/2014.
1.3. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zhotoviteli Stavby zálohu. Realizované práce budou zadavatelem hrazeny jednou
měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem, lhůta splatnosti faktur je 15 kalendářních dní ode dne doručení
zadavateli. Zadavatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištění povinností zhotovitele
vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí díla apod.,
v souladu s podmínkami návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace. Uvedenou zbylou část ceny
díla uhradí zadavatel zhotoviteli až po řádném odstranění případných vad a nedodělků díla a po splnění smlouvou
stanovených podmínek ze strany zhotovitele.
1.4. Další podmínky a požadavky zadavatele pro provedení Stavby
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky.
1.5. Na provedení stavby bude sepsána smlouva o dílo s uchazečem, který bude splňovat kvalifikační předpoklady pro
provedení stavby, podá nabídku v soutěžní lhůtě, která bude obsahovat veškeré doklady uvedené v oddíle 2. této
výzvy, a který zadavateli předloží nejvhodnější nabídku, o jejímž přijetí rozhodne zadavatel – Zastupitelstvo obce.
Pokladem pro sepsání smlouvy bude předložená nabídka tohoto uchazeče podepsaná oprávněnou osobou.
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2. POŽADAVKY NA SESTAVENÍ A OBSAH NABÍDKY
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat doklady:
a) Základní údaje o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonní
spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce.
b) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče (specifikováno níže).
c) Nabídkovou cenu za provedení Stavby dle zadávací dokumentace (specifikováno níže).
d) Soupis a ocenění prací a dodávek, které dle názoru uchazeče nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a uchazeč
považuje jejich provedení za nezbytné pro zdárné zhotovení Stavby.
e) Certifikáty prokazující soulad s normou ČSN EN 1176 k jednotlivým herním prvkům. Prvky musí být hodnoceny jako
bezpečné.
f) Obrazová dokumentace nabízených herních prvků, vč. rozměrů
g) Termíny plnění a dokončení Stavby.
h) Délku záruční lhůty poskytovanou uchazečem na provedenou Stavbu.
i) Další doklady a informace dle uvážení uchazeče.
j) Nabídka musí být podepsána uchazečem, je-li fyzickou osobou či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou.
Ad. 2 b) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Uchazeč prokáže v nabídce kvalifikační předpoklady pro provedení Stavby dokladem o oprávnění k podnikání (neověřená
kopie živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku) včetně výpisu z obchodního rejstříku (neověřená kopie),
je-li do něj uchazeč zapsán.
Ad. 2 c) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny za provedení stavby
Nabídková cena za plnění Stavby vymezené v bodě 1. této výzvy bude v nabídce uvedena jako cena celková za provedení
celého díla a bude v členění:

celková nabídková cena bez DPH,

DPH,

celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu provádění Stavby, musí krýt veškeré náklady uchazeče
(zhotovitele) na Stavbu, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace. Cena musí obsahovat zajištění
dokumentace, na základě které je možné hřiště bezpečně provozovat (pro souhlas v užívání stavby i následnou údržbu,
revize apod.)
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace, na základě které uchazeč provede ocenění, které
přiloží k nabídce v podobě položkového rozpočtu.
Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí popisu prací a dle jeho názoru
jsou pro řádnou realizaci Stavby nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž
uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
1.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou
činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, fasád přiléhajících objektů) je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2.

Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení
budovaného díla systémem „ALL RISK“ nebo ekvivalentním pojištěním, a to až do výše ceny díla. Dále bude
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude
uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
subdodavatelů apod.).

3.

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku Obce Velichov budou prominuty. Veškerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si
zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
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4.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými
s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v
průběhu stavebních prací zhotovitel.

5.

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců na
celý předmět plnění.

6.

Nejpozději předá zhotovitel objednateli 2 vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. kopie certifikátů
dodaných materiálů, nebo výrobků včetně návodů k použití, dále zhotovitel předá fotodokumentaci (minimálně
pět snímků podle postupujících prací na stavbě každý pracovní cen na stavbě) 1x v tištěné podobě a 1x v digitální
podobě na elektronickém nosiči.

7.

Smlouva o dílo bude dále obsahovat závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Smlouva o dílo bude dodána zadavatelem.

3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK
3.1. Adresa pro podávání nabídek:
Obec Velichov
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov
IČ: 00255122 DIČ: neplátce DPH, Tel.: 353 942 105, Fax. 353 942 105
Kontaktní osobou zadavatele je: Ing. Markéta Moravcová, tel. 724 178 079.
Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Obecního úřadu ve Velichově každý pracovní den, v pondělí a středu v době
od 8.00 do 17.00 hod. (polední pauza 12.00 – 13.00), v ostatní dny od 8.00 do 14.30. Dále je možné nabídky zaslat poštou na
výše uvedenou adresu.
Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách s výrazným označením v levém horním rohu:

„NABÍDKA – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – NEOTVÍRAT”.
3.2. Soutěžní lhůta
Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Nabídky musí být podány nejpozději dne 23. června 2014 do
14:00 hodin. Tímto termínem bude ukončena soutěžní lhůta. Nabídky předložené po vypršení soutěžní lhůty nebudou do
soutěže (hodnocení) přijaty.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je NEJNIŽŠÍ
NABÍDKOVÁ CENA.

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
5.1. Zadávací dokumentace obsahuje:
-

tuto výzvu k podání nabídky na provedení Stavby
specifikaci herních prvků a mobiliáře
výkaz výměr
orientační situace bez měřítka
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6. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A ZAKÁZKY
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v korunách českých.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s podáním nabídky.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech.
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání
soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo navýšení ceny.
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 60 kalendářních dní, její
běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.
Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.
Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

Ve Velichově, 9. června 2014

Ing. Markéta Moravcová
starostka obce
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Dětské hřiště ve Velichově
Specifikace herních prvků
Vahadlová houpačka - dvoumístná, sedáky z HDPE, celokovová
Houpadlo na pružině – koník, autíčko – pružina – pružinářská ocel, tělo – vysokotlaký
probarvený polyetylen
Herní sestava - 2x věž, 2 x stříška ve tvaru jehlanu, skluzavka, 3 x kovové bariéry osazené do dřevěného
rámu, nášlapný výlez s kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi
věžemi, šikmá lezecká stěna s horolezeckými chyty, řetězová dvouhoupačka s kovovým ráhnem, nosná
konstrukce z lepených hranolů, dopadová plocha dle výrobce
VZOR:

Kolotoč se sedáky - průměr 1,4 m, celokovový s protiskluzovou podlahou, otočným středem a sedáky
HDPE

Lanová pyramida - 3m vysoká, průměr 5m, dopadová plocha trávník
Lavička s opěradlem – kovová s pevným upevněním, sedák a opěradlo – dřevo
Odpadkový koš - kulatý s pozinkovanou vložkou – zachovat styl laviček
Oplocení – doplnění, vč. 2 branek - hřiště částečně oplocené je, nové oplocení ze tří stran, sloupek
kovový pozinkovaný, výška 120 cm, dřevěné plaňky

Informační tabule výška konstrukce 1,7m, šířka 0,6 m, tabule 1 x 0,5 m, pozinkovaný plech, polep zajistí
zadavatel
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Výkaz výměr
Popis

počet

na

pružině

DPH

Cena vč. DPH

1

Vahadlová houpačka
Houpadlo na pružině - koník
Houpadlo

cena bez DPH

1
-

1

autíčko
Herní sestava

1

Kolotoč se sedáky

1

Lanová pyramida,

1

Lavička s opěradlem

3

Odpadkový koš

2

Oplocení – doplnění, vč. 2
branek (bm)
Informační tabule
Dodávka a montáž vč.
povrchu určeného pod herní
prvky (dle výrobce)
Dokumentace – certifikáty,

60
1
1

revize
Zařízení staveniště
Cena celkem
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