MĚSTO VELKÉ HAMRY
468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj
Telefon: 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz

VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM
„DODÁVKA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ“
Město Velké Hamry jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém
řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
Vás tímto vyzývá
k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky,
dle podmínek uvedených v této výzvě.
Výzva je uveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách města (www.velkehamry.cz) a na profilu zadavatele https://vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
IČ, DIČ zadavatele:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:

Město Velké Hamry
územně samosprávný celek (801 – obec)
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Ing. Jaroslav Najman, starosta
00262595, CZ00262595
963263399/0800 ČS a.s.
vivbhhv

Kontaktní osoba za zadavatele:
Jméno a příjmení, pracovní zařazení:
Telefon, Email:
Adresa pro doručování nabídek:

Ing. Martina Vacková, tajemnice MěÚ Velké
Hamry
+420 483 369 818, tajemnik@velkehamry.cz
Městský úřad Velké Hamy
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry

Informace o druhu a předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků pro děti ve věku od 3 let na
zahradu u družiny základní školy ve Velkých Hamrech č.p. 541 a na zahradu u základní a
mateřské školy ve Velkých Hamrech čp. 212. Zemní práce včetně úpravy dopadových zón
bude provádět zadavatel svépomocí.
Budou dodány celkem čtyři sestavy herních prvků. Dvakrát sestava č. 1 a dvakrát sestava č. 2.
Sestavy požadujeme ze dřeva, uchycené kovovými kotevními prvky do betonových patek.
Sestava č. 1: 2 x věž
2 x stříška na věž
1 x lanový most mezi věžemi v délce 1,8 m
1 x skluzavka
1 x šikmý výlez a nášlapy a madly
1 x šikmý lanový výlez
dopadová zóna 1,5 m
věk dětí 3 +
Sestava č. 2: šplhací sestava o pěti částech
1 x šplhací kovová tyč
1 x šplhací síť
1 x lezecká stěna s úchyty
1 x kovová hrazda
1 x lanové kruhy
dopadová zóna 2 m
věk dětí 3 +
Ilustrativní obrázek sestav je uvedený v příloze č. 5 „výzvy“. Upozorňujeme, že se jedná
pouze o ilustrativní obrázek rozložení prvků sestavy. Styl a provedení sloupků, patek,
stříšek a ostatních prvků může být odlišný podle technologického postupu dodavatele.
Místo plnění veřejné zakázky:

zahrada u družiny ZŠ č.p. 541
zahrada u ZŠ a MŠ č.p. 212

Termín realizace veřejné zakázky:

dodávka prvků do 30. 11. 2013
montáž na jaře 2014

Předpokládaná hodnota zakázky:

240.000,- Kč včetně DPH

Hodnotící kritéria:
Základní hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
včetně DPH.

Sestavení nabídkové ceny:
Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše
přípustná a se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů spojených
s plněním předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Veškeré
ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.

Nabídková cena bude zpracována podle jednotlivých položek tj. cena jednotlivých herních
prvků (sestav), cena montáže každého prvku. Zemní práce včetně dopadových zón bude
provádět zadavatel svépomocí. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a
činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných
znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla
dané povahy díla třeba.

Kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů.
Základní kvalifikační předpoklady se prokazují čestným prohlášením uchazeče (viz.
příloha č. 4 „výzvy“).
Profesní kvalifikační předpoklady se prokazují doložením kopie výpisu z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence ne staršího než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
a doložením kopie živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského registru, oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady se prokazují doložením certifikace herních prvků a
sestav dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 + dle norem ČSN. Prvky musí splňovat
evropskou normu EN 1176.

Platební a fakturační podmínky
Platební a fakturační podmínky jsou upraveny v návrhu smlouvy o dílo. Jedná se především o
požadavek zadavatele týkající se splatnosti faktur. Dodání herních prvků bude fakturováno po
jejich převzetí se splatností 14 dní ode dne převzetí prvků. Fakturace montáže herních prvků
bude provedena po dokončení montáže a předání celkového provedení díla v roce 2014.
Splatnost faktury bude 14 dní ode dne předání hotového díla.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být uchazeči doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu ve Velkých
Hamrech nebo poštou na adresu Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362, 468 45.
Nabídky musí být doručeny nejpozději v úterý 29.10.2013 do 13:00 hodin.
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.

Otvírání obálek s nabídkami, informace o výsledku výběrového řízení:
Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční v úterý 29. 10. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři
pana starosty v budově MěÚ Velké Hamry. Přítomnost oprávněných osob za uchazeče je
přípustná. Nabídky posoudí výběrová komise dle daných kritérií.
O výběru uchazeče rozhodne Rada města Velké Hamry na svém nebližším zasedání.
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně ve lhůtě do 5. dnů ode
dne rozhodnutí rady.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden
celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo potvrzeno provázkem s pečetí.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkou a razítkem
uchazeče a zřetelně označena: ,,Veřejná zakázka – Dodávka a montáž herních prvků –
neotvírat “
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 „výzvy“)
2. Obsah nabídky (nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých
částí nabídky)
3. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2 „výzvy“), jejíž přílohou bude cenová
nabídka sestavená podle jednotlivých položek
4. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4 „výzvy“)
5. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
6. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
7. Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
(příloha č. 3 „výzvy“)

Práva zadavatele:
Právo nevracet uchazečům podané nabídky.
Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku.
Právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

V případě, že uchazeči neuvedou v nabídkách informace dle požadavků všech článků
výzvy, budou z další účasti v soutěži vyloučeni.

Ve Velkých Hamrech dne 15.10.2013

Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ
v.r.

Ing. Jaroslav Najman
starosta
v.r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – krycí list nabídky
Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti
údajů
Příloha č. 4 – prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
Příloha č. 5 – ilustrativní obrázek sestav

