OBEC SEČ
Seč 78, 336 01 Blovice, IČ: 00257192
e-mail:secublovic@seznam.cz, tel. +420 724 974 696
VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ. Seč/
VYŘIZUJE: Helena Chytrá
DAT.SCHR.: eusb2z8
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
24.11.2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Vybavení dětského hřiště u Mateřské školy v Seči a veřejného dětského hřiště v obci
Seč“ realizovanou v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dále jen „zákon“.
Veřejný zadavatel:
Obec Seč
Seč č. p. 78
336 01 Blovice
IČ: 00257192
zastoupený starostkou obce Ing. Helenou Chytrou
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky dle ust. § 27, písm.a, zákona.
Řízení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky:
Poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s přímým
oslovením čtyř dodavatelů (prostřednictvím e-mailu) a s uveřejněním výzvy na úřední desce
zadavatele.
Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení dětského hřiště Mateřské školy a osazení
jednoho prvku na veřejném hřišti v obci Seč, zpracování projektové dokumentace a
zpracování žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Nabídka bude obsahovat tyto
prvky:
1) pro MŠ Seč
- 1 x multifunkční sestava ( věž se skluzavkou)
- 1 x houpačka, tzv. hnízdo
- 1 x pružinové houpadlo (vícemístné)
- 1 x vahadlová houpačka
- 1 x malý kolotoč
U všech těchto prvků je požadována výška pádu do 1 m a provedení kov, přip. kvalitní
dřevo.
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2) pro veřejné dětské hřiště
- 1 x čtvercová zemní trampolína o rozměrech 150cm x 150 cm
Dodávka bude provedena včetně montáže.
Všechny výrobky a jejich instalace budou v souladu s platnými normami.
Dále bude nabídka obsahovat cenu za zpracování projektové dokumentace a cenu za
zpracování žádosti o dotaci.
Místo plnění
1) zahrada MŠ, parc. č. 21/2, k.ú. Seč u Blovic
2) veřejné hřiště u naučné stezky, parc. č. 78/3, k.ú. Seč u Blovic
Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky:
Do 4 měsíců od schválení dotace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Do 400 000 Kč včetně DPH.
Platební podmínky:
Platba za provedení veřejné zakázky bude provedena na základě dodavatelem řádně
vystavené faktury po řádném předání díla zadavateli se lhůtou splatnosti 15-ti dní od
doručení faktury zadavateli. Záloha na provedení díla nebude poskytována.
Povinné náležitosti nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
1) podepsané čestné prohlášení dle Přílohy č. 1 k této výzvě;
2) položkový rozpočet
3) zadavatel požaduje minimální záruku 5 let na provedené dílo a bezplatné revize po
dobu záruční lhůty.
4) podepsané prohlášení obsahující závazek, že dodavatel:
a. je vázán celým obsahem své podané nabídky;
b. akceptuje platební podmínky zadavatele dle této výzvy;
5) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán (postačuje prostá kopie či prostý výpis
z veřejně dostupných zdrojů);
6) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (postačuje prostá kopie či prostý výpis z veřejně dostupných
zdrojů);
7) podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele.
Nabídka musí být doručena zadavateli v neprůhledné zalepené obálce s uvedením
identifikačních údajů dodavatele a s textem „Vybavení dětského hřiště v obci Seč“
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s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž je
možné zaslat oznámení.
Nabídka, která nebude obsahovat výše uvedené, bude vyřazena z hodnocení.
Kritéria hodnocení úplných podaných nabídek:
1) Kvalita technického a estetického návrhu
2) Cena včetně DPH
3) Zpracování žádosti o dotaci
4) Záruční lhůty
5) Termín realizace
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky je možno zadavateli doručit nejpozději do 30.11.2017 do 16 hod
zadavatele: Obec Seč, Seč 78, 336 01 Blovice.

na adresu

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30.11.2017 v 17:00 hod. Otevírání obálek s
nabídkami proběhne bez přítomnosti uchazečů.
Prohlídka místa realizace veřejné zakázky (místa plnění):
Místo realizace veřejné zakázky je možné si prohlédnout za účasti zástupce zadavatele po
telefonické domluvě s kontaktní osobou.
Kontaktní osoba:
Ing. Helena Chytrá, starostka obce Seč, tel. 724 974 696, e-mail: secublovic@seznam.cz
Jiné upřesňující údaje:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

výběrové řízení zrušit bez udání důvodu

-

odmítnout všechny předložené nabídky

-

upravit, doplnit nebo změnit soutěžní podmínky, a to všem účastníkům shodně a
stejným způsobem jak bylo výběrové řízení vyhlášeno a současně přiměřeně prodloužit
lhůtu pro podání nabídek

Náklady účastníků soutěže vynaložené na zpracování nabídky zadavatel nehradí.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Ing. Helena Chytrá
starostka obce Seč

Zveřejněno na úřední desce i na elektronické úřední desce obce Seč dne: 24.11.2017
Sejmuto dne:
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