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Výběrové řízení č. .../2017

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
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Vere3ná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/20 16 sb., o zadávání vere3ných zakázek)

,,Nové herní prvky na Kamýk?
I.

Identifikační údaje zadavatele
obec Osek u Rokycan

Název:

IČ:

00258954

Adresa:

Osek čp. 18 - 338 24 0sek
Jaroslav Peroutka, starosta
724 181 258,371 781 330,

Statutární zástupce zadavatele:
Kontakt:

místostarosta@,obecosek.cz

II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a montáž herních prvků do prostom Kamýk na pozemek p.č.
857/17 v k.ú. Osek u Rokycan v obci zadavatele.

Prvky musí být konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176, která stanovuje podmínky
pro konstmkci zařízení dětských Mišt' a jejich jednotlivých prvků s ohledem na bezpečný
provoz a snížení rizika vzniku poranění vážného charaktem.
Konkrétně se jedná o dodávku a realizaci těchto herních prvků:
1. Dětská sestava se skluzavkou z akátu:
1 ks věž

1 ks nástupní schůdky
l ks laminátová skluzavka 2,3 m zelená
l ks boční horolezecká stěna
2.
3.

dopadová plocha - zatravňovací podložka - dlaždice
Kolotoč z akátového dřeva - průměr 2 m
Pružinová houpačka - tělo houpadla z akátu (koník apod.)
III.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p.č. 857/17 v k.ú. Osek u Rokycan.
IV.

Termín plnění
Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky je termín od 12.7.20l7 do 6.9.2017.

V.

Zadávací podklady

Krycí list nabídky.
VI.

Kvalifikaění předpoklady
Prosté kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku a doklad o certifikaci herních
prvků (dle normy ČSN EN 1176.
Čestné prohlášení dle příloh této výzvy.
VII.

Lhůta a požadavky na zpracování cenové nabídky
Lhůta pro podání nabídky je do 4.7.2017 do 16 hodin.
Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.
NaMdkou se rozumí:

Uchazeč předloží návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou. Návrh
smlouvy musí obsahovat minimálně: identifikační údaje uchazeče, předmět
plnění - závazný rozsah zakázky, s uvedením celkové nabídky ceny bez
DPH, DPH, a cenu včetně DPH, dobu a místo plnění, platební podmínky,
smluvní pokuty pro případ s prodlením zakázky a délku záruky za dodané
hernf prvky.
Uchazeč dále doloží vyplněný krycí list, čestné prohlášení a doklady o
splněnf kvalifikačních předpokladů.
Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
Nabídka bude domčena osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 v uzavřené

obálce sudáním odesílatele a označené ,,NEOTVÍRAT - CENOVÁ NABÍDKA NA
HERNÍ PRVKY NA KAMÝK V OBCI OSEK?.
Otevírání obálek proběhne dne 4.7.20l7 v 16 hodin na Obecním úřadě Osek, Osek čp. 18 338 21 0sek
VIII.
Hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem stanoveným zadavatelem je výše nabídkové ceny s váhou 100
%. Na základě podané cenové nabídky uchazečem bude zadavatelem stanoveno pořadí
jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší cenou
včetně DPH.
IX.

Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje možnost:
zmšit výzvu bez udání důvodu,
odrnftnout předloženou nabídku,
nevracet podanou nabídku,

Případnou prohlídku rnfsta plnění lze dohodnout se zadavatelem telefonicky na 724181 258.
V Oseku dne 21.6.2017

Wi
,a;=4q?starosta

Příloha: Krycí list nabídky

Čestné prohlášenf uchazeče

Krycí list nabídky
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podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE § 74 ZÁKONÁ O ZÁDÁVÁNÍ
VEŘEJN ÝCH ZAKAZEK

Prohlašuji, že jsem dodavatelem, který
a) Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. l 34/2016 Sb,
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,

b) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištěnf,

d) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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