Obec Malešovice, Malešovice 50, 664 65

Výzva pro zadání veřejné zakázky
Písemná výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

Zadavatel touto formou vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou zakázku
s názvem:
„Dětské hřiště MŠ Malešovice“

I.
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Obec Malešovice
Se sídlem: Malešovice 50, 664 65 , okres Brno- venkov
IČ: 00488038
Kontaktní osoba: ing. Zdeněk Pavlík
Tel.: 773493131
Email: obec@malesovice.cz
II.
Podmínky soutěže:
Vymezení plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení 9 ks herních prvků a 1ks domek na nářadí a 1 ks
bylinková zahrádka na zahradě Mateřské školy obce Malešovice. V nákladech bude zahrnuta montáž
i doprava na místo určení. Veškeré prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a
77. Dřevěné konstrukce budou z lepených evrohranolů hrany budou opracovány rádiusem z důvodu
bezpečnosti dětí proti úrazu/ o min. průměru 93/93mm, opatřené nátěrem z kvalitní lazury a nebudou
v přímém kontaktu se zemí. Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Kovové prvky budou chráněny
proti korozi žárovým pozinkováním nebo práškovým nástřikem.
Bylinková zahrádka bude z kamenů ve tvaru spirály, včetně osazení bylinkami.
Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem a obrázkovou specifikací prvků viz příloha č.3
Uchazeč může zadavateli nabídnout plnění vyšších kvalit, lepších a výkonnostnějších parametrů,
nesmí však nabídnout plnění pod minimální úrovní technické specifikace.
III.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení (příloha
č. 2 výzvy), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
V případě, že dodavatel nemá vlastní oprávnění k podnikání na určitou část předmětu zakázky,
doloží doklad o oprávnění prostřednictvím subdodavatele, vč. uvedení rozsahu plnění zakázky tímto
subdodavatelem v kopii.
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IV.
Soutěžní lhůta:
Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání nabídky.
V.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky jsou hodnoceny podle těchto kritérií:
1. Nabídková cena vč. DPH .................................................................................................
2. Estetické a fumkční vlastnosti herních prvků
………………………………………
3. Záruční doba a pozáruční servis ………………………………………………………

50%
40%
10%

Herní funkce
Slovní hodnocení
Počet bodů Slovní hodnocení
1
Funkční vlastnosti jsou zcela nevyhovující
2
Funkční vlastnosti jsou mimořádně špatné
3
Funkční vlastnosti jsou velmi špatné
4
Funkční vlastnosti jsou špatné
5
Funkční vlastnosti jsou splněny jen v základních rysech
6
Funkční vlastnosti jsou splněny jen s výhradami
7
Funkční vlastnosti jsou splněny dobře
8
Funkční vlastnosti jsou splněny velmi dobře
9
Funkční vlastnosti jsou splněny téměř dokonale
10
Funkční vlastnosti jsou naprosto dokonalé
Body za jednotlivé parametry se sečtou. Dále se provede normalizace údajů kritéria s převedením na
procenta a poté se vynásobí váhou kritéria v procentech podle vzorce:
Hodnota hodnocené nabídky
100 x ------------------------------------------ x váha vyjádřená v procentech
Hodnota nejlepší nabídky
Záruční a pozáruční servis:
Počet bodů
Slovní hodnocení
1
Záruční a pozáruční servis je naprosto nevyhovující
2
Záruční a pozáruční servis je téměř nevyhovující
3
Záruční a pozáruční servis je téměř vyhovující
4
Záruční a pozáruční servis je naprosto vyhovující
Body za jednotlivé parametry se sečtou. Dále se provede normalizace údajů kritéria s převedením na
procenta a poté se vynásobí váhou kritéria v procentech podle vzorce:
Hodnota hodnocené nabídky
100 x ------------------------------------------ x váha vyjádřená v procentech
Hodnota nejlepší nabídky

Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě se zadavatelem
Předpokládaná cena zakázky je 510 000,- Kč včetně DPH
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VI.
Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:
Doporučeně poštou, osobně na adresu: Malešovice 50, 664 63 Malešovice nejpozději do 17. 5.
2016. do 12.00 hodin.
VII. Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude zpracována v českém
jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat :
- krycí list (příloha č. 1) se základními údaji o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby,
právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a
bude podepsána oprávněnou osobou
- doklad(y) o splnění kvalifikačních předpokladů- doložení čestného prohlášení- příloha č. 2
výzvy
- položkový rozpočet s technickou specifikací (příloha č. 3) včetně všech započtených nákladů
(za herní prvky, jejich montáž, dopravu)
- nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,
jako nejvýše přípustnou cenu
Zadavatel požaduje dále doložit technické listy k jednotlivým prvkům a případné certifikáty (použitý
materiál) pro danou zakázku v kopii to vše před podpisem smlouvy o dílo s výhercem výběrového
řízení. Nabídka bude také podána v zalepené obálce s označením „Veřejná zakázka – Dětské hřiště
MŠ Malešovice - NEOTVÍRAT“. Na obálku uveďte adresu Vaší firmy.
VIII. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo
neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
4. 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 náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva
uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4..
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
Seznam příloh:
Příloha č.1 Krycí list
Příloha č.2 Čestné prohlášení
Příloha č. 3 Technická specifikace a položkový rozpočet
V Malešovicích dne 2. 5. 2016
................................
Ing. Zdeněk Pavlík v. r.
starosta obce

