Obec Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna
IČO: 00488097, tel: +420 547 244 274, e-mail: obec@nebovidyubrna.cz,
www.nebovidyubrna.cz
____________________________________________________________________________________________________

Č.j.: NEB 252/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na základě ustanovení § 12 a § 18 a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), kdy se nejedná o zadávací řízení
podle uvedeného zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a
specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu

„Podpora volnočasových aktivit na hřišti Slunečná“
1. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Email:

Obec Nebovidy
Nebovidy 78, Moravany u Brna, PSČ: 664 48
00488097
Milan Mojžíš
Milan Mojžíš
547 244 274
obec@nebovidyubrna.cz

2. Podmínky soutěže
Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka obytných/kancelářských kontejnerů, herních a fitness
prvků, jejich instalace a upevnění na místo plnění zakázky v katastru obce Nebovidy u Brna
na pozemku s p. č. 918/1.
Splatnost faktury bude 30 dní.
Předpokládaná hodnota zakázky:
497.000,- Kč bez DPH
Zpracování cenového návrhu
Cenový návrh zpracuje v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje.
Doložte položkový rozpočet.
Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny bez DPH a včetně DPH
Prohlídka na místě
Prohlídka místa realizace a osazení možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou.
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3. Seznam prvků
Název prvku/předmět zakázky
Polygon šestiboký - prolézačky
Fitness – běžecké lyže
Fitness - bradla
Lavička bez opěradla
Lavička s opěradlem
Obytný/kancelářský kontejner
Skladový kontejner

Počet (ks)
1
1
1
2
2
1
1

Materiál:
Dřevěné prvky – třívrstevný lepený hranol o rozměru min. 100x100 mm, s hloubkovou a
vakuovou impregnací nebo nebo opracované tvrdé dřeviny ošetřené zdravotně nezávadnou
impregnací; impregnace musí bránit prohnití a napadení dřeva škůdci, povrch dřeva je opatřen
nátěrem z kvalitní lazury. Způsob ošetření dřevěných prvků musí být doložen čestným
prohlášením výrobce prolézačky a laviček.
Kovy – pozinkovaná ocel
Ukotvení – betonový základ ukotvený v zemi
Kovové prvky – ocel, opatřená práškovou barvou
Prvky musí být v souladu s ČSN EN 1176 a 1177 a mít příslušný certifikát.
Kontejnery – dle popisu v příloze č. 2
Podrobný popis prvků je uveden v příloze č. 2 výzvy.
4. Místo plnění zakázky
Obce Nebovidy, parc. č. 918/1, k.ú. Nebovidy u Brna
5. Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

1. 6.2016
31. 10. 2016

6. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a zpracována v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list viz. Příloha č. 3 této výzvy, na kterém budou
uvedeny následující údaje: Název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a
uchazeče, nejvýše přípustná cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
Všeobecné obchodní podmínky
Platební podmínky: splatnost faktur minimálně 30 dnů od doručení.
Zálohy se neposkytují.
Úhrada bude provedena až po předání díla, popř. ověření jeho funkčnosti.
Minimální záruka na dílo 60 měsíců.
Všeobecné obchodní podmínky budou doloženy ve formě smlouvy o dílo.
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Soutěžní lhůta
Soutěžní lhůta počíná dnem zaslání výzvy pro podání nabídky.
Soutěžní lhůta končí lhůtou podání nabídky do 30. 5. 2016 do 12 hod.
7. Zpracování nabídky
Nabídky budou zpracovány podle následující osnovy:
Krycí list bude obsahovat název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele,
název uchazeče včetně jeho sídla, IČ, DIČ, kontaktu na kontaktní osobu a obsah nabídky,
nejvýše přípustná cena (v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH), datum a podpis
osoby oprávněné za uchazeče jednat.
Obsah nabídky bude obsahovat:
- Krycí list (příloha č. 3)
- Smlouvu o dílo
- Položkový rozpočet (příloha č. 1)
- Popis jednotlivých prvků a jejich ukotvení, popis použitých materiálů, včetně jejich
životnosti, nákres nebo fotodokumentace apod.
- Provozní a bezpečnostní řád
- Čestné prohlášení nebo kopie certifikátů, že herní prvky jsou certifikovány dle ČSN
EN 1176 a 1177.
8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel nevyžaduje doložit v nabídce prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění
veřejné zakázky.
Kvalifikační předpoklady prokáže vítězný dodavatel před uzavřením smlouvy o dílo. Jedná se
o tyto dokumenty: živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku příp. jiné doklady
prokazující oprávnění k podnikání v úředně ověřených kopiích.
Zadavatel požaduje dále doložit případné certifikáty na použitý materiál pro danou zakázku
v kopii, to vše před podpisem smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení.
9. Kriteria pro hodnocení
Nabídky budou honoceny na základě ekonomické výhodnosti.
Hodnotící kritéria:
 Nejnižší cena u kvalitativně a kvantitativně srovnatelných výrobků – váha 55%
 Záruka minimálně 60 měsíců – váha 30%
 Doba realizace – váha 10%
 Záruční servis do 30 dnů – váha 5%
10. Doručení nabídek
Každý z uchazečů může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky musejí být podané v tištěné podobě, pevně svázané a podepsané uchazečem.
Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo poštou na adresu zadavatele.
Nabídka bude vložena v uzavřených obálkách, označených NABÍDKA – HRIŠTĚ
SLUNEČNÁ - NEOTVÍRAT a identifikací uchazeče.
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Nabídku je třeba doručit na adresu zadavatele do 30. 5. 2016 do 12:00 hodin.
Otevírání obálek bude neveřejné.
11. Práva zadavatele a ostatní požadavky výzvy
a) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit
nebo doplnit podmínky výzvy.
b) Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a
právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky
v souvislosti s řádným dokončením veřejné zakázky.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
Uchazeč nemá nárok na úhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá
práva uvedená v odstavci a, b, c, a d.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účasti v soutěži.
V Nebovidech dne 12. 5. 2016

Milan Mojžíš – starosta obce
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