Vážení,
Obec Prachovice,
IČO 270733
DIČ CZ00270733,
adresa
Obecní úřad Prachovice
Chrudimská 50
538 04 Prachovice
jako zadavatel (dále jen zadavatel), Vás jako potenciálního uchazeče (dále jen uchazeč) vyzývá k podání
nabídky na akci
„Dětské hřiště“
1. Popis
1.1. Předmětem plnění této zakázky je dodávka a montáž až 14 ks herních prvků dětského hřiště určených
pro děti ve věkovém rozmezí 3 – 14 let..
1.2. Místo, kde budou prvky instalovány, se nachází v obci Prachovice, mezi ulicemi Dlouhá a Chrudimská
(vizte obrázek níže) na par. č. 23/1 a 7/1, v mírně na jih svažitém terénu.

1.3. Vedle místa zamýšlené instalace byl v tomto roce vybudován dlážděný chodník a plocha s lavičkami k
posezení.
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1.4. Zamýšlené prvky, které chceme pořídit, jsou uvedeny v příloze č. 1. Názvy a obrázky těchto prvků jsme
převzali z katalogu jednoho konkrétního dodavatele, jsou však pouze orientační a ve Vaší nabídce
předpokládáme samozřejmě nahrazení Vašimi konkrétními prvky včetně názvu i obrázku, eventuálně
odkazem na Váš katalog. Chceme pouze zachovat minimálně parametry a ráz herních prvků
uvedených v poptávce.
1.5. Počet prvků dle přílohy č. 1 je třeba chápat jako maximální. Podle cenové nabídky může dojít obcí ke
krácení tak, aby nebyl překročen rozpočtovaný náklad.
1.6. Pokud nabízíte herní prvky v několika provedeních z různých materiálů (mimo lepených hranolů i
akátové dřevo, kov, …) nabídněte prosím i tyto alternativy, obec si vybere nejlepší alternativu za
podmínky nepřekročení rozpočtovaného nákladu. Nabídku z lepených hranolů zpracujte do listu
„Základní - lepené hranoly“, nabídky z lepších materiálů do listů „Nabídka 2“, ...
1.7. V případě, že zakázku získáte, provedeme prohlídku místa a na jejím základě nám navrhnete formou
vizualizace rozmístění herních prvků.
1.8. Termín realizace:
1.8.1.první etapa zhruba v polovičním objemu do konce měsíce září 2014,
1.8.2.druhá etapa v březnu až dubnu 2015.
1.8.3.Konkrétní instalované prvky v jednotlivých etapách budou vzájemně dohodnuty ve smlouvě o dílo,
která bude společná pro obě etapy.

2. Požadavky na herní prvky
2.1. Výška volného pádu je u všech herních prvků kromě jednoho max. 1m. U šplhací sestavy je výška
volného pádu max. 2m.
2.2. Veškeré herní prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176, která stanovuje
podmínky pro konstrukci zařízení dětských hřišť a jejich jednotlivých prvků s ohledem na bezpečný
provoz a snížení rizika vzniku poranění vážného charakteru.
2.3. Herní systém bude určen pro děti ve věku od 3 do 14 let.
2.4. Všechny prvky budou dimenzovány s ohledem na dlouhodobou životnost a odolnost proti vandalismu.
2.5. Konstrukce budou zhotoveny z lepených hranolů nebo akátového dřeva, možné je také provedení
z konstrukční oceli.
2.6. Spojovací materiál bude konstruován s ohledem na maximální bezpečnost a životnost.
2.7. Dřevo, vyjma akátového, musí být pevně spojeno se zemí pomocí ocelových kotev, chráněných
žárovým zinkováním proti korozi. Ocelové kotvy budou umístěné v betonovém loži. Kotvy budou
připevněny k herním prvkům pomocí šroubů, jejichž konstrukce zaručí, že dřevěné prvky nebudou v
přímém kontaktu se zemí a časem nedojde k jejich poškození či prohnití.
2.8. Lanové a síťové prvky budou tvořeny lany s víceramenným ocelovým jádrem o průměru min. 16 mm s
hliníkovými nebo plastovými spojkami.
2.9. Povrchová úprava dřevěných částí bude spočívat v impregnaci a min. dvouvrstvé aplikaci vrchního
lazurovacího laku, který splňuje podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Základem
jsou sloupky z lepených hranolů 100x100 mm.
2.10.
Kovové prvky budou chráněny proti korozi žárovým zinkováním, případně vypalovanou barvou
Komaxit.
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2.11.
Herní prvky, pro které není vyhovující dopadovou plochou tráva, či udusaná hlína, musí být
dodány včetně odpovídající dopadové plochy dle ČSN EN 1177. Připuštěna je dopadová plocha
z kačírku, pryžové dlažby nebo souvislá litá pryžová plocha.
2.12.
Tvarové díly z plastu na herní prvky musí být frézovány z plně probarveného extrudovaného
polyetylénu HDPE, který je nelámavý, odolá UV záření a zachovává si syté a jasné barvy.
2.13.

Stříšky musí být vyrobeny z probarveného laminátu červené barvy.

3. Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení
3.1. Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 1 a 2
3.2. Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 4.2 a, pokud zakázku získá, finální smlouvy
na webových stránkách obce.
3.3. Na zpracování nabídky nesmí s uchazečem spolupracovat ani být placen kterýkoliv ze zaměstnanců
zadavatele. Nerespektování této skutečnosti je důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Veškerá
spolupráce zaměstnanců zadavatelů se může uskutečňovat pouze ve smyslu bodu 8.
3.4. Informace získané uchazečem od zadavatele jsou důvěrné a mimo tohoto výběrového řízení nesmí být
nadále uchazečem používány.
3.5. Platební podmínky po dobu smluvního vztahu: Platba fakturou po předání první resp. druhé etapy díla
– splatnost 30 dnů.
3.6. Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.
3.7. V případě, že objevíte v naší výzvě či jejích přílohách chybu, na kterou upozorníte, souhlasíte s tím, že
o této chybě budou informováni i ostatní účastníci. V této souvislosti žádáme ty uchazeče, kteří hodlají
podat nabídku na základě zveřejnění výzvy na www.obecprachovice.cz, aby osoby, podepsané pod
touto výzvou, informovali e-mailem o svém záměru na výzvu reagovat a zajistili si tak eventuální
aktualizace výzvy.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídky
4.1. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
4.2. Nabídku prosím zpracujte do příloh č. 1 a č. 2.
4.3. Jako součást nabídky prosím přiložte návrh smlouvy o dílo.
4.4. Kritéria hodnocení jsou tato:
Kritérium
Váha Vliv na celkové hodnocení
Celková cena díla v Kč s DPH za základní
65% Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
nabídku z lepených hranolů (pokud je nabízena)
Záruka v letech
10% Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Trvání realizace díla ve dnech bezprostředně
5% Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení.
po sobě jdoucích (vyjma sobot, nedělí a
státních svátků). Poznámka: Tak, jako kdyby se
dílo realizovalo naráz a ne v etapách.
Nápaditost a originalita herních prvků
20% Čím originálnější tím lepší hodnocení –
subjektivně budou hodnotit členové
komise
5. Vaši nabídku zašlete dne 22.8.2014 do 12.00 hod. na následující e-mailové adresy:
starostka@obecprachovice.cz, jan.lang@seznam.cz, irenamusilova@seznam.cz,
alamachova@seznam.cz a katrusin.ou@seznam.cz
(zaslání e-mailem volíme a preferujeme pro krátkost termínu, který je na zpracování nabídky),
6. nebo doručte poštou či osobně na obecní úřad v období od 18.8.2014 do 22.8.2014 do 12.00 hod. Při
osobním doručení je třeba respektovat přítomnost pracovnice podatelny, která je v pondělí a středu od 7.00
hod. do 16.00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod. s polední přestávkou 11.30-12.00
hod. Budete-li nabídku doručovat osobně, použijte zapečetěnou obálku, nadepsanou „Dětské hřiště neotevírat“ s tím, že výslovně upozorníte přebírající pracovnici na to, že se jedná o nabídku do výběrového
řízení.
7. V případě nezájmu o podání nabídky Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem na adresu níže podepsaných
osob.
8. Pokud byste vyžadovali prohlídku objektu či konzultaci zadání s pracovníky zadavatelů, dojednejte si
prosím termín s jednou z níže podepsaných osob. Tyto osoby jsou určeny jako jediné, přes které bude
probíhat do konečného rozhodnutí o dodavateli a podpisu smlouvy veškerá komunikace.
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9. Vyhodnocení nabídek bude provedeno komisí v souladu se „Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Prachovice“ do 25.8.2014 a to bez účasti uchazečů. Směrnice je
v případě Vašeho zájmu o seznámení se s ní umístěna na adrese
http://www.obecprachovice.cz/e_download.php?file=data/editor/mini24cs_1.pdf&original=20121216smernice11.pdf
10. Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi
dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 4.4. Jednotlivým hodnotám kritérií se lineární interpolací na
základě srovnání s ostatními nabídkami přiřadí hodnoty 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší). Pouze u kritéria
„Nápaditost a originalita herních prvků“ hodnoty 1 až 5 subjektivně přiřadí členové komise. Celkové
hodnocení bude následně skalárním součinem vektoru hodnot získaných lineární interpolací a vektoru vah
kritérií.
11. O výsledku budete vyrozuměni. Toto vyrozumění bude mít charakter oznámení, že jste byli vybráni, že
postupujete do dalšího kola (rozhodne-li se zadavatel pro jeho uspořádání), nebo že jste neuspěli. Na
www.obecprachovice.cz si budete moci prohlédnout výsledné vyhodnocení a po uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem i tuto smlouvu.
12. Na základě předběžného cenového průzkumu se dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3
zákona, jejíž zadávání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.
Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na další 6 uchazeče a je umístěna na www.obecprachovice.cz,
takže se mohou zúčastnit i další, neobeslaní uchazeči.
Těšíme se na Vaši nabídku, předem děkujeme za její zpracování a jsme s pozdravem
Ing. Jan Lang, MBA
Místostarosta obce Prachovice
mobil 734370354
e-mail jan.lang@seznam.cz

Mgr. Bohuslava Čepová
Starostka obce Prachovice
tel. 469660882
e-mail starostka@obecprachovice.cz

Zasláno pouze e-mailem.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 - herní prvky.xlsx
Příloha č. 2 - Titulní list nabídky.doc
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