Yýzva k podání nabídtcy a prola{zání splnění kvaliíikace veřejné zakázlry
rozsahu
Veřejná zakázl<az
Název:
Druh:

,,Dodávka herních prvků pro dětské hřiště Dobříň"

Název:
Sídlo:

obec Dobříii
KPřívozu 55,413 0l Dobříň

-

zakázl<a malého

Dodávka

Zadavatel:

Ič:

52646l

Šárkou Mrázkovou, starostkou

Yéňenédámy a pánové,
obracíme se na Vás v souladu s § 6 zákona é. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném ntěni,
s qýzvou k podrání nabídky na qýše uvedenou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky jepoíizenínov,ých herních prvků na dětské hřiště v Dobříni. Dětské hřiŠtě
,,Na Pile se nachází na pozemku č. parc. I7I v k.ú. Dobříň. Předmětem zakázky budo dodávka a
instalace noqých herních prvků pro děti. Konkrétně se jedná o dvoulanovku, lanoqý prvek, pružinové

houpadlo s motivem koně a houpačka s kula{ým síťoqýmsedákem. Dodávané herní prvky budou
převážně z přírodního materiálu.
Herní prvky budou áotoveny z dřevin s přirozenou odolností kategorie I a 2 přtrozené trvanlivosti
proti dřevokaznýmhoubám dle CSN EN 350-2:1994.

Všechny kovové spojovací materiály budou minimálně žárově pokoveny, všechny kovové pohyblivé
ěásti z nerezové oceli (závěsy houpaěek, řetézy apod.).
Sítě budou zhotoveny z lan s ocelovým kordem s vhodným opletem (dle ČSN EN l 176).

Výrobky budou v souladu s nolmou ČSN PN tl76 abudou doloženy platnými certifikáty,
které uchazeč doložív příloze nabídky.

Pr

l

okázání s pln ění kvalifi kač ních p řed

po klad ů :

zadavatel požaduje ptokáaáni splnění základních a profesních kvaliťrkačníchpředpokladů
předložením následujících listin:
a) v,ýpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeě zapsén, ěi předložením výpisu z jiné
obdobné evidence (e-li v ní uchazeč zapsán)
b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejsťíkua výpis ze živnostenského rejsťíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
bylprokáaáno splnění kvalifikace, starší90 kalendrářních dnů. Doklady kptokázání splnění
profesních kvalifikaěních předpokladů dodavatelé předkládají v originále, úředně ověřené

kopii.
c) čestnéhoprohlášení písm. a) ažk); vzor tohoto čestnéhoprohlášení je v Příloze é.2 této

c

zadávaci dokumentace.

zadavatel požaduje prokánáni splnění technic§ých kvaliťrkačníchpředpokladů dodavatele
v rozsahu':

.

sezram (min.

3

zakázek) srovnateln;ých významných zakéaek (dodávka traktorů nebo
sekaček) poskytnutých dodavatelem v posledních řech letech v minimální výši 50% této
zakánky tj. min. ve výši 125 000 Kč bez DPH v s uvedením jejich rozsahu a doby poslrytnutí
ve formě §eznamu uvedených zakánek.

o

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

.
.

a) osvědčení k montáži dodávaných herních prvků
b) autorizaci výrobce nebo autorizaci dodavatele hernich prvků

Dodavatelé zapsani v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. T,íZ) mobou prokázat
splnění záůrladnich kvaliťrkačníchpředpokladů rnýpisem ze seznamu kvaliflrkovaných dodavatelů; tento
qýpis nesmí b;ýt staršínež 3 měsíce.

Kontaktní osoba společnost Ekonomické aprbvni poradenství, §.r.o., lČZlZlqltS, se sídlem ťída
T.G. Masaryka 1454, 413 0l Roudnice nad Labem, (kontaktní osoba Ing. Jří Novák, tel417 63t l43,
mobil: 724 486161 e-mail jlovakt@pppez).

Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavkůna prokáuání splnění kvalifikace a údajích o
hodnotícíchkritériíchje přílohou této výny, dalšíinformace lze získat u poradce veřejné zakéaky,
spoleěnosti Ekonomické aprávni poradenství, §.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G. Masaryka
1454, 4l3 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Noviik, tel417 63l l43, mobil: 724 486
l 6 1, e-mail j novak@epp.cz.
Pokud jste osloveni touto rnýzvou písemně, je zadávaci dokumentace (včetně veške4ých příloh, pokud
není uvedeno jinak) přílohou této písemnévýny.

Lhůta pro doručenípísemných dotazu kzadávaci dokumentaci končídne 8.6.2015.
Nabídku je možno ve lhůtě pro podání nabídek do 15.6.2015 do 18,00 hodin doručit (osobně, kuryrní
službou nebo poštou) na adresu obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 413 01 Dobříň a je dostupné
v úředníchhodinách, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Otevíráníobálek se uskuteěni dne 15.6.2015 ve 18,05 hodin. Otevírrání obálek se mohou zúčastnit
max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doruěena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci
se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněn;ým zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce

statuárním orgánem uchazeée, pak prukazem totoárosti.

Místo pro podání nabídek a termín je obecní úřad Dobříň, K Přívozu 55, 4I3 01 Dobříň

do

15.6.2015 do 18,00 hodin.

Hodnotícíkritéria: Základním kritériem pto zadéni veřejné akázky je nejnižšínabídková cena.

V Dobříni dne29.5.2015
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Přílohy: Zadáv aci dokumentace
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