Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

č. j.

V Poličné, dne 24. 7. 2020

Výzva k podání cenové nabídky
Identifikace zadavatele:
Název:
Obec Poličná
Zastoupený: Vladimírem Místeckým, starostou
Sídlo:
Poličná 144, 757 01
IČ:
01265741
Tel.:
724 205 382
Název zakázky:

Pohoda v Poličné! – Dětské hřiště

Předmět zakázky:
Na ploše 553 m2 bude umístěno 5 herních prvků, z toho 1 sestava a 1 mobiliář tvořen
altánem, lavičkou, odpadkovým košem, informační tabulí. Výše uvedené bude pevně
zapuštěno do země. Realizace projektu - Pozemek v k.ú. Poličná č. p. 103/6, vlastník obec
Poličná. Druh pozemku ovocný sad. Pod 3 prvky bude instalována dopadová plocha - kačírek,
tloušťka vrstvy cca 30 cm bez obrubníku (ukončení DP). Tabulka č. 1 uvedená v
Technologickém postupu uvádí velikost plochy zabírající veřejné prostranství. V rámci
projektu budou pořízeny / budou instalovány následující prvky dětského hřiště a plochy pro
aktivní odpočinek.
1. 1 interaktivní věžová sestava se skluzavkou, žebříkem, lanovkou k všestrannému pohybu
více dětí současně
2. 1 pružinové houpadlo
3. 1 šplhací průlezka
4. 1 jehlan s lany
5. 3-místná houpačka i pro nejmenší
6. altán
7. 1 lavička s opěradlem
8. 1 odpadkový koš s dřevěným obložením
9. 1 provozní řád hřiště

Veškerá navržená zařízení dětského hřiště budou dodána v souladu s platnou legislativou v
ČR, tj. s posouzením autorizovanou osobou – zkušebním ústavem. Musí být zajištěna
především bezpečnost a dlouholetá životnost.
Konkrétní předmět veřejné zakázky vyplývá z technické specifikace veřejné zakázky - příloha
č. 1 této výzvy a ze slepého položkového rozpočtu – příloha č. 2 této výzvy. Uchazeč je
povinen předložit popis jednotlivých herních prvků a prvků mobiliáře, vč. jejich vyobrazení
(technický list).
Předpokládaná cena:

cca 510.000,- Kč bez DPH.

Místo realizace:

část pozemku p.č. 103/6, obec Poličná

Termín zahájení výstavby:

od 1. 9. 2020

Termín dokončení výstavby: do 30. 10. 2020
Termín podání nabídky:

nejpozději do 7. 8. 2020 do 9.00 hod. (rozhodující je datum
doručení nabídky nikoli datum odeslání, resp. datum
poštovního razítka)

Místo podání nabídek:

Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01 (podatelna)

Způsob podání nabídky:

Nabídky předkládejte písemně v listinné podobě v českém
jazyce v uzavřené obálce označené názvem: „Pohoda v Poličné!
– Dětské hřiště“, slovem „Neotvírejte“ a identifikačními údaji o
uchazeči. Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu
nabídku, zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Kritérium pro výběr:

100 % nejnižší nabídnutá cena v Kč bez DPH

Obsah nabídky:

Technický list včetně vyobrazení herních prvků
Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
Poddodavatelské schéma
Cenová nabídka

Další informace:

V případě zájmu předkladatele nabídky, umožní zadavatel
obhlídku místa samého. Uvedené lze dojednat na telefonním
čísle starosty obce Poličná, pana Vladimíra Místeckého, tel:
724 205 382.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3223749389/0800
ID DS: rbyper7
www.policna.cz

IČ: 01265741
tel.+420 702 088 409
obec@policna.cz

Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadavatel na základě obecné zákonné výjimky
(§ 18 odst. 5) nezadává tuto zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení
či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit bez udání důvodů do uzavření smlouvy.

Vladimír Místecký
starosta obce

Přílohy:
Slepý rozpočet projektu
Technologický postup
Smlouva o dílo

