Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dětský mobiliář
Svazek obcí Blanský les – podhůří Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu
1. Zadavatel:
Svazek obcí Blanský les – podhůří, Husova 212, PSČ 378 82
IČO 70819963, zastoupený předsedou Zdeňkem PETREM
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Dodání dětského mobiliáře do obcí svazku obcí Blanský les – podhůří, včetně montáže.
Požadujeme tyto prvky, v provedení pro náročnější použití v mateřských školách:
a) houpačky vahadlové
b) houpačky dvojité
c) houpačky závěsné
d) houpadla na pružině
e) skluzavky
f) houpačky se skluzavkou
g) sestava skluzavky, houpačky a žebříku
h) kolotoče
i) pískoviště s krytem
j) stůl s lavicemi
k) hrazdy, ručkovadla
l) lávky (síťové, řetězové)
m) prohazovadla
n) šplhací prvky
o) lezecí sestavy
p) pochůzkové kladiny
q) domečky, vláčky
r) polyfunkční kombinované prvky
Ke všem prvkům je požadován i příslušný bezpečnostní atest.
Nejste-li schopni dodat některý prvek, naceňte možnou náhradu.
Předpokládaný objem zakázky cca 1 mil. Kč (přesný počet prvků bude upřesněn
před podepsáním smlouvy o dílo).
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Zahájení díla: 7.2011
Ukončení díla: 31.10.2011
Ukončením díla se rozumí: Ukončení montáže jednotlivých prvků ve všech obcích,
jejichž seznam bude dodán dodavateli veřejné zakázky
Místo plnění: obce svazku obcí Blanský les – podhůří,
v jihozápadní části okresu České Budějovice
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
II. výše nabídkové ceny vč. DPH, a to:
jednotkové ceny za položky 2 a) až r) s rozlišením ceny:
– za výrobek
– za montáž
– za zřízení dopadové plochy.

III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy
s určením, která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit.
IV. reference o obdobných prováděných akcích
V. jednoduchá fotodokumentace nabízených výrobků
5. Hodnotící kritéria:
a) nabídková cena ... váha kritéria 70 %
b) technické a estetické provedení ... váha kritéria 30 %
6. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad
a nedodělků.
7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Zadavatel má právo měnit rozsah
díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Bližší informace o zakázce podá předseda svazku obcí na tel. 387 250 223, 602 469 702.
8. Podání nabídek .
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Svazek obcí Blanský les podhůří, Husova 212, 373 82 Včelná, do 12 hodin dne 8.7.2011 v zalepené obálce, označené
“Výzva – Dětský mobiliář”

Ve Včelné dne 27.6.2011

Zdeněk PETR
předseda svazku
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