Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Kosova 2894, 390 02 Tábor
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
A
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

Mají si kde hrát
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Předmět plnění zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je:
A) dodávka 6 ks dětských hřišť (15 hracích prvků) včetně dodávky městského mobiliáře (14
ks laviček, 1 ks odpadkový koš) a výsadba 50 ks thují
B) dodávka buňky WC + zázemí správce
2. Identifikační údaje zadavatele:
název:
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Zmocněný zástupce pro věci smluvní:
Zmocněný zástupce pro věci technické:

Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Kosova 2894, 390 02 Tábor
71223495
CZ71223495
Česká spořitelna, č.ú. 707692389/0800
Jaroslav Kraus - předseda předsednictva
Ing. Miroslav Dlouhý - manažer svazku
mobil 775 572 894, e-mail mikroregiom@taborsko.cz

3. Zadávací dokumentace
3.1. vymezení předmětu zadávané zakázky:
Předmětem zakázky jsou tyto dodávky a služby:
1) Dodávka a montáž dětského hřiště v obci Svrabov na pozemku p.č. 3/1 k.ú. Svrabov.
2) Dodávka a montáž dětského hřiště v obci Vlčeves na pozemku p.č. 114 k.ú. Vlčeves.
3) Dodávka a montáž dětského hřiště v obci Turovec na pozemku p.č. 99/20 k.ú.
4) Dodávka a montáž dětského hřiště v obci Nová Ves u Chýnova na pozemku p.č. 1248/25
k.ú. Nová Ves u Chýnova.
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5) Dodávka a montáž dětského hřiště v obci Nová Ves u Chýnova na pozemku p.č. 153/8
k.ú. Nová Ves u Chýnova.
6) Dodávka a montáž dětského hřiště ve městě Chýnov na pozemku p.č. 105/1 k.ú. Chýnov
u Tábora.
7) Dodávka a instalace buňky WC + zázemí správce v obci Turovec na pozemku p.č. 99/20
k.ú.
Požadované parametry a popis jednotlivých prvků je v samostatné příloze této výzvy.
Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a
zhotovitelem, předáním všech podkladů nutných pro uvedení díla do trvalého užívání a odstranění
vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.
3.2. obchodní podmínky:
3.2.1. Doba plnění zakázky:
Plnění veřejné zakázky předpokládáme od 1.8.2014 do 15.10.2014.
3.2.2. Platební podmínky:
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací! Cena díla bude uhrazena jednorázově
po předání hotového díla na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu
potvrzeného objednatelem do výše 90% z ceny díla. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění
případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a prokazatelně způsobených
zhotovitelem. Splatnost faktury je 21 dnů.
3.2.3. Sankce:
Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v kupní smlouvě z viny dodavatele, bude
objednatel sankcionovat dodavatele za každý den prodlení dle kupní smlouvy. Minimální
požadovaná výše sankce je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3.2.4. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
Zadavatel požaduje, aby kupní smlouva obsahovala samostatný bod v tomto znění:
„Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v
jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s toto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoli v budoucnu dojít“.
3.2.5. Smlouva o dílo:
Návrh smlouvy o dílo předloží uchazeč. Smlouva o dílo podepsaná oprávněnou osobou
uchazeče, bude součástí nabídky uchazeče.
3.2.6. Přílohy kupní smlouvy:
Zadavatel požaduje na vybraném uchazeči, aby k návrhu smlouvy o dílo přiložil jako
přílohu č. 1 oceněný položkový rozpočet akce případně doplněný o vlastní podrobný rozpočet.
Přílohou č. 2 smlouvy o dílo, bude technická dokumentace nebo fotodokumentace nabízených
prvků hřišť, mobiliáře a buňky.
3.2.7. Záruční podmínky:
Minimální požadovaná záruční doba je 24 měsíců.
3.2.8. Doplňující podmínky pro zpracování nabídky:
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Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o technickém řešení akce. Případné
nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné
chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
3.3. technické podmínky:
Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná
se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky
obdobná řešení.
3.4. požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude definována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za
podmínek daných v uzavřené smlouvě o dílo a musí být stanovena v cenové úrovni k datu předání
techniky. Současně musí krýt veškeré náklady dodavatele nezbytné k řádné realizaci dodavky.
Uchazeč nemusí předkládat nabídku na celý rozsah zakázky, ale může nabízet jen jeden
předmět poptávky.
Nabídková cena bude uvedena za každý jednotlivý předmět dodávky samostatně v členění:
- cena základní/kus
- cena celkem bez DPH
- příslušná DPH/kus
- celkem DPH
- cena celkem/kus
- cena celkem včetně DPH
3.5. podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo a nabídkového položkového
rozpočtu. Obálka s vlastní nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude
opatřena názvem akce „Mají si kde hrát“ a nápisem „NEOTVÍRAT“.
3.6. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:
Podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková
cena (bez DPH). Hodnoceny budou samostatně jednotlivé předměty dodávky.
3.7. projektová dokumentace
Soupis dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou této výzvy.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky budou podány osobně nebo doporučenou poštou na adresu Svazek obcí
mikroregionu Táborsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor a to do 15.7.2014 do 10:00 hod. Na pozdější
doručení nabídek nebude brán zřetel a taková nabídka bude vrácena uchazeči.

5. Profesní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání
– např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo jiného dokladu podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných
dodavatelů).
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6. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele:
Uchazeč doloží formou čestného prohlášení že:
1) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
2) na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
3) není v likvidaci
4) v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku
5) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
6) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením
splátek.
7. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a vybrat několik
uchazečů:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít se žádným
uchazečem smlouvu o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvy o dílo na jednotlivé
předměty dodávky (předmět A, předmět B), vždy s uchazečem, který předložil nejlepší nabídku na
jednotlivé předměty dodávky.

V Táboře dne 23.6.2014

Jaroslav Kraus - předseda předsednictva

Přílohy:

popis prvků
položkový rozpočet
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Popis jednotlivých prvků akce „Mají si kde hrát“
Houpačka se skluzavkou 3 ks (Svrabov, Nová Ves u Chýnova, Turovec) - skluzavka, žebřík,
nástupní plošina a dvě závěsné houpačky zavěšené na ráhnu pomocí ložiskových závěsů. Dopadová
plocha kačírek, guma. Materiál - ocel s povrchovou úpravou, dřevo a povrchovou úpravou, plast.

Věž se skluzavkou 1 ks (Chýnov) - jednověžová herní sestava v provedení skluzavka, schody se
zábradlím, šplhací síť, kreslící tabule, střecha. Dopadová plocha kačírek, guma. Materiál - ocel
s povrchovou úpravou, dřevo a povrchovou úpravou, plast, lano.
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Trojhrazda 1 ks (Svrabov) - sestava tří hrazd vedle sebe v rozdílné výšce. Materiál - ocel
s povrchovou úpravou, dřevo a povrchovou úpravou.

Houpadlo na pružině 3 ks (Svrabov, Vlčeves, Nová Ves u Chýnova) - koník. Materiál - ocel
s povrchovou úpravou, dřevo a povrchovou úpravou, plast.

Lanová dráha 1 ks (Vlčeves) - 2 věže se stříškou, žebříkem a šikmými dojezdovými rampami,
mezi které je napnuté ocelové lano s pojezdovým mechanismem a sedákem.
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Houpačka 1 ks (Chýnov) - vahadlová houpačka pro dvě děti. Materiál - ocel s povrchovou
úpravou, dřevo a povrchovou úpravou, plast, gumové dorazy. Dopadová plocha guma.

Kolotoč 4 ks (Svrabov, Vlčeves, Nová Ves u Chýnova, Chýnov) - vyrobený z ocelové konstrukce
s povrchovou úpravou. Otáčivá konstrukce uložená v axiálních ložiscích. Ukotvení v betonové
patce. Sedák dřevěný opatřený nátěrem či plastový. Dopadová plocha guma.

Prolézačka 1 ks (Chýnov) - šplhací sestava - dvě lezecké stěny, hrazda, žebřík, ručkovací žebřík.
Materiál - ocel s povrchovou úpravou, dřevo a povrchovou úpravou. Dopadová plocha písek.

Součástí realizace je dodání jednotlivých prvků, instalace na místě určení, vybudování potřebné
dopadové plochy odpovídající normám. Součástí akce je i předání dokumentace dle norem.
Připojené obrázky jsou orientační - dodavatel navrhne obdobné řešení z vlastní výroby.
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Lavička 14 ks (Svrabov, Chýnov, Turovec 6x, Nová Ves u Chýnova 6x) - parková lavička
s opěradlem. Ocelová konstrukce s odolnou povrchovou úpravou s možností pevně uchytit k zemi.
Dřevo s odolnou povrchovou úpravou. Délka cca 150 cm, výška cca 90 cm.

Odpadkový koš 1 ks (Svrabov) - venkovní odpadkový koš v kombinaci ocel dřevo (jako lavička) s
vnitřní nádobou.

Thuja occidentalis Smaragd 50 ks (Svrabov) - výška cca 100 - 120 cm, dodání a výsadba na
určeném místě, zalití, mulčování drcenou kůrou nebo štěpkou.
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Sociální buňka 1 ks (Turovec) - buňka či montovaná stavba o rozměrech cca 3 x 9 m. 1 část 3 x 1,5
m WC muži (vybavení - splachovací toaleta, pisoár, umyvadlo s TUV, ohřev vody průtokovým
ohřívačem, osvětlení), 2 část 3 x 1,5 m WC ženy (vybavení - splachovací toaleta, umyvadlo s TUV,
ohřev vody průtokovým ohřívačem, osvětlení), 3 část 3 x 3 m sklad (vybavení - osvětlení, 2 x
zásuvka 220 V), 4 část kancelář správce (vybavení - umyvadlo s TUV, ohřev vody průtokovým
ohřívačem, osvětlení , 2 x zásuvka 220 V). V rámci dodávky bude i napojení na sítě (voda, kanál,
elektro) přivedené k buňce. Řešení jako mobilní buňka či dřevostavba.
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dodávka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET AKCE "MAJÍ SI KDE HRÁT"

A

B

obec

počet
jednotek

popis - předmět realizace

houpačka se skluzavkou
trojhrazda
kolotoč
dětské hřiště
houpadlo na pružině
Svrabov
Svrabov
odpadkový koš
lavička
thuja výška 1 m včetně výsadby
lanová dráha
dětské hřiště
houpadlo na pružině
Vlčeves
Vlčeves
kolotoč
lavička
dětské hřiště
Turovec
Turovec
houpačka se skluzavkou
kolotoč
dětské hřiště
Nová
Ves
A
lavička
Nová Ves u
Chýnova dětské hřiště
houpačka se skluzavkou
Nová Ves B
houpadlo na pružině
věž se skluzavkou
houpačka
dětské hřiště
Chýnov
lavička
Chýnov
prolézačka
kolotoč
buňka WC + zázemí správce včetně instalace a připojení
Turovec
sítí

cena za jednotku

cena celkem

cena hřiště celkem

1
1
1
1
1
1
50
1
1
1
6
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

CELKEM BEZ DPH
DPH
CELKEM
Součástí realizace je dodání jednotlivých prvků, instalace na místě určení, vybudování potřebné dopadové plochy odpovídající normám a předání dokumentace dle norem.
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