Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky – zakázka malého
rozsahu
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

„Dodávka herních prvků pro dětské hřiště Dobříň“
Dodávka
Obec Dobříň
K Přívozu 55, 413 01 Dobříň
526461
Šárkou Mrázkovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,
obracíme se na Vás v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nových herních prvků na dětské hřiště v Dobříni. Dětské hřiště
„Na Pile se nachází na pozemku č. parc. 171 v k.ú. Dobříň. Předmětem zakázky bude dodávka a
instalace nových herních prvků pro děti. Konkrétně se jedná o dvoulanovku, lanový prvek, pružinové
houpadlo s motivem koně a houpačka s kulatým síťovým sedákem. Dodávané herní prvky budou
převážně z přírodního materiálu.
Herní prvky budou zhotoveny z dřevin s přirozenou odolností kategorie 1 a 2 přirozené trvanlivosti
proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994.
Všechny kovové spojovací materiály budou minimálně žárově pokoveny, všechny kovové pohyblivé
části z nerezové oceli (závěsy houpaček, řetězy apod.).
Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem (dle ČSN EN 1176).

Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty,
které uchazeč doloží v příloze nabídky.
Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:




Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
předložením následujících listin:
a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné
obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán)
b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále, úředně ověřené
kopii.
c) čestného prohlášení písm. a) až k); vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
v rozsahu‘:
 Seznam (min. 3 zakázek) srovnatelných významných zakázek (dodávka traktorů nebo
sekaček) poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech v minimální výši 50% této
zakázky tj. min. ve výši 125 000 Kč bez DPH v s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí
ve formě seznamu uvedených zakázek.



Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč držitelem a do nabídky doložil:


a) osvědčení k montáži dodávaných herních prvků



b) autorizaci výrobce nebo autorizaci dodavatele herních prvků

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento
výpis nesmí být starší než 3 měsíce.
Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída
T.G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem, (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143,
mobil: 724 486 161 e-mail jnovak@epp.cz).
Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajích o
hodnotících kritériích je přílohou této výzvy, další informace lze získat u poradce veřejné zakázky,
společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G. Masaryka
1454, 413 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143, mobil: 724 486
161, e-mail jnovak@epp.cz.
Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých příloh, pokud
není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.
Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 8.6.2015.
Nabídku je možno ve lhůtě pro podání nabídek do 15.6.2015 do 18,00 hodin doručit (osobně, kurýrní
službou nebo poštou) na adresu obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň a je dostupné
v úředních hodinách, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Otevírání obálek se uskuteční dne 15.6.2015 ve 18,05 hodin. Otevírání obálek se mohou zúčastnit
max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci
se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce
statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.
Místo pro podání nabídek a termín je obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň do
15.6.2015 do 18,00 hodin.
Hodnotící kritéria: Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
V Dobříni dne 29. 5. 2015
S pozdravem
.......................
Šárka Mrázková
Přílohy: Zadávací dokumentace

