obec Lásenice. Lásenice11. 37801 Lásenice
zastoupenáRUdo|řem
Hronzou.
starostou

VyhIašuje
Výběrovéřízenína dodávku herních prvkůa mobiliáře
(veřeinázakázkama|éhorozsahud|es 25 zákona č..|3712006
sb' o veřejných
zakázkách)
VvmezenÍDředmětup|něníveřeinézakázkvma|éhorozsahuna dodávku
DodáVkahernichprvkŮv obciLásenice
je 420 000.-Kó Včetně
Předpok|ádaná
maximá|ní
cenadodáVky
DPH'
Předpok|ádaný
termín
rea|izace:
od 10.května2011 do 30' června
2011
Požadavkvzadavate|e- specifikaceherníchprvkú:
Mu|tifunkčni
sestava(1 ks) musíobsahovatI
sk|uzavku
žebřík
domeČek
|ezící
stěnu

|anovýmost
šp|hací
|ano
šikmourampu
tabu|i

Kombinovanáhoupaěka(1ks)musíobsahovat:
.

dVě sedátka

houpacikoš

pryŽových
PruŽinováhoupad|a(2 ks)včetně
desekpodhoupad|o'
aby nedocháze|o
k vyš|apávání
tráVy
Kovový ko|otoě ( 1ks)
PÍskovištěs krycí p|achtou(1 ks)
Lavičkas opě.adIem(3 ks)
Trojitá hrazda (1 ks)
Prvky budouVyrobenyz akátunebodubu'kovovéspojovacímateriá|ybudouze žárově
pozinkované
pohyb|ivé
oceIia Všechny
óástiz nerezua nainsta|ovány
Ve shodés normou
jádrema polypropy|enovým
csN EN 1176'LanasítímusíbýtVyrobena
z |ans oce|ovým
opletem(dleCSN EN 1176-1).
N-abidnutá
dopadoVáp|ochabudevyivořenaV souladus normoupro dětská hřiště
(csN EN 1176)z kačírku
frakce2 _ 8 mm' Zadavate|vybudujetytop|ochyna zák|adě
podkladůod uchazeče't]chazeč(zhotovite|)
zajistídodáVku
t|umícího
matefiá|udo dopadové
procny.
Dále se budezadavatelÚčastnit
stavbydětskéhohřištěformouasistovanémontáže'Na
prvkybudoudodányp|atné
VŠechny
cedifikáty'

Požadavkyna zpracování nabidky:
Nabidkabudeobsahovat:
pokudjsouV něm
|istprc danýÍypzakázky výpisz obchodního
rejstříku
- zivnostenský
'
uchazeči
zapsáni- V ověřené
kopii
prvkŮpod|enormyČsN EN 1'l76_ postaÓiprosté
herních
- certifikáty
kopie
NáVrh
(minimá|ně
sm|ouvy
o
dí|o'
který
bude
obsahovat
sp|atnost
faktur
14 dnŮ)
jednat
podepsaný
a bude
osobouopráVněnou
. Vizua|izacihřiště
- Po|oŽkovýrozpočet
prvkůVěetnějejichrozměrů
- Jednoduchýpopis použitých
- Zárukyna dodáVku(minimá|ně
5 |et)
pojištěníodpovědnostiza
- Dok|ado uzavřeném
škodu(minimá|ně
na 5 mi|'Kč)
postačí
V prosté
kopii
(ossz a FÚ) - originá|
o nedop|atcich
- Potvrzení
neboovéřenáhopie
Kritériahodnocenínabidek
1' cena zakázkyVčetně
DPH (60%)
(2oyo)
2' TefmíndodáVky

3'záruka

(zovo\

při hodnocení
% značiVáhu
kriteria

Uchazečje povinendo sVénabídkyuvést,žese v p|némrozsahuseznámi|se
podmínkami,
soutěžními
Že si před podánímnabídkyvyjasniIveškerá
sporná
ustanoveninebo technickéneiasnostia žes podmínkami
výběrovéhořízenísouh|así
a respektujeie"
. způsobzpracovánícenovénabídky:
cena předmětu
přípustná,
p|atnápo ce|oudobu
dí|a(včetně
DPH) budeuvedenajakonejvýše
rea|izacezakázky' v ceně budouobsaženyVšechnypráce a činnostinutnéke sp|něnl
zakázky'
zadavate|si vyhrazuje právo výběrovéřízenizrušita odmitnoutVšechnypředIožené
nabídkybez udánídúvodu.
Nabídkyzaš|etedoporučenou
poštounebo dodejteosobně na adresul
obecnÍúřadLásenice'Lásenice11' 37801 Lásenice.
nejpozději do 6. května 20í1 do í2.00 hodin
V za|epené
obá|ceoznačené
hes|em:

,,Herníprvky Lásenice- neotvírat...

-3Nabídky
Výběrovou
budouhodnoceny
komisí
zastupite|stva
obcedleVýšeuvedených
kňterií.
RozhodnUti
budevydánoVe Ihůtě
5 dnůod uzavřenivýběrového
řÍzení.

Kontaktníosoba|
Bc' František
Fojt'místostarosta
obce,mobi|:724707 438
e-mail;
fojt@ou-lasenice.cz,
urad@ou-lasenice.cz.

Rudott
Hronsratosra
V Lásenici
dne29'dubna2011

