Obec Valtrovice, Valtrovice 7
PSČ 671 28 Jaroslavice
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, tel 515 275 171

Písemná výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky vyhlášené mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Zadavatel: Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice
IČO: 00 637 653
Statutární orgán: zastoupená starostou Mgr. Luďkem Lahnerem
a) Název zakázky:
Hravá zahrada
b) Předmět a popis zakázky (projektu):
Předmětem zakázky je kompletní dodávka herních prvků včetně montáže a dopadových ploch na pozemek
p.č. 160, zahrada v areálu MŠ Valtrovice. Součástí dodávky bude:
a) herní sestava
- 3 x věž se stříškou cca 1 m², prvky mezi věžemi délky cca 1,5 -2 m (tunel, most)
- dopadová výška do 1m, pod každý vstup a skluzavku 1x 0,5 m² pryž jako prevence vyšlapaných míst
- sestava bude obsahovat následující herní prvky houpačku (hnízdo), nástupní prvky (lezeckou stěnu, šikmé
plochy, lanové prvky, schody), skluzavku, šplhací prvky, hrazdu a další
- provedení: mimostředné nebo lepené hranoly z kvalitního dřeva (modřín atp.), případně v celokovovém
provedení v barvě s imitací dřeva, ochranné prvky konstrukce (ukončovací prvky), silnovrstvá lazura,
spojovací prvky zapuštěné do konstrukce a chráněny proti vzniku úrazu, ostatní kovové části musí být
z nerezu, žárově zinkovány, nebo povrchově upraveny, plastové díly pro venkovní použití odolné proti UV
záření
- ocelové zemní kotvy s antikorozní úpravou
b) multifunkční dopravní hřiště
herní povrch ChildsPlay® o rozměrech 12x8 m v grafickém provedení multifunkčního dopravního hřiště
včetně štěrkového podloží a to ve skladbě – štěrk frakce 32/64-12 cm, 16/32-6 cm, 8/16-4cm, 0/4-3 cm, vše
zhutněno po vrstvách
c) Doba plnění:
Červen až září 2016
d) Místo plnění:
Zahrada v areálu MŠ Valtrovice, p.č.160, o celkové výměře 1753 m2 v k.ú. Valtrovice
e) Způsob hodnocení nabídek:
cena 100%
f) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny a to ve struktuře: cena s DPH + položkový
rozpočet.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.

g) Lhůta pro podání nabídek:
4. 5. 2016 do 12.00 hod.
h) Příjem nabídek:
Obecní úřad Valtrovice, Valtrovice č.p. 7, 671 28 p. Jaroslavice
ch) Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je pan Mgr. Luděk Lahner, tel. 515 275 171, mob. 724 183 819, e-mail
starosta.valtrovice@seznam.cz

i) Zadavatel:
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice
j) Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na dodávky.
k) Zadávací lhůta
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 6 měsíců.
l) Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:
Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 zák.č. 137/2006Sb.) a výpis z obchodního rejstříku ne starším
90 dnů k datu podání nabídky.
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnostenský list.
m) Jazyk nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
n) Smlouva o dílo:
Součástí nabídky uchazeče musí být i podepsaný návrh smlouvy o dílo.
o) Platební podmínky:
Cena za dílo bude hrazena po splnění zakázky na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného
zhotovitelem. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Požadujeme cenovou nabídku.
Prohlídku místa realizace lze provést v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozí
telefonické domluvě. Tel. 515 275 171. mob. 724 183 819.
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. Nabídku zašlete v písemné formě, zalepené
obálce s názvem „Hravá zahrada“, ,,NABÍDKA - NEOTVÍRAT!“
Ve Valtrovicích dne 18.4. 2016
Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

