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1. Úvodní ustanovení
Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude
zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění, které je předmětem zadávacího řízení je spolufinancováno z Ministerstva pro místní rozvoj,
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, Podprogram 117D815, dotační titul 2.A.
Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES. Tyto zásady zahrnují volný
pohyb osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení,
transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti,
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem
zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení,
předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce
na adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.

Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že
zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. Zadavatel

Obec Jarcová
Adresa: Obec Jarcová č.p. 200, okr. Vsetín, PSČ 757 01
IČ: 00303879
Zastoupený Ing. Veselým Ivo, starostou obce
3. Popis zakázky
Název zakázky

„ Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů”

Zakázka dle předmětu
plnění

zakázka na dodávku a drobné stavební práce

Druh zadávacího řízení

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
č.137/2006 Sb. v platném znění.

Druh zakázky dle hodnoty
plnění

zakázka malého rozsahu
2

Zadávací dokumentace (dále i ZD) včetně všech příloh byla zaslána
Místo a lhůta pro vyzvednutí osloveným uchazečům spolu s výzvou, dalším zájemcům nebo
podrobnější informace bude poskytnuta na základě jejich písemné nebo
zadávací dokumentace
elektronické žádosti zaslané organizátorovi výběrového řízení.
Zadávací lhůta

15 dnů

Termín a místo pro podání
nabídek

Do 12.00 hodin dne 29.11.2016 na adrese zadavatele VŘ – obec
Jarcová 200, okr. Vsetín, PSČ 757 01

Způsob doručení

Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo
osobně na adresu obce Jarcová, PSČ 757 01 okr. Vsetín s uvedením
nadpisu: „ Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů“ –
NEOTVÍRAT“.
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či
jiných přepravních služeb.

4. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je vybudování dětského hřiště včetně příslušenství.

Soupis vybavení a prací:
Dvouvěžová sestava
Trojitá houpačka
Šestiúhelník
Vahadlová houpačka ve tvaru zvířete
Pískoviště se sezením a s plachtou
Posilovací prvek pro mládež a dospělé
Lavička
Ochranná síť
Infopanel

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

Kovový plot + branka (délka pole 2,5 m)

18 polí + vstupní branka

Popis herních prvků:
Dvouvěžová sestava
Sestava obsahuje: minimálně dvě věže, přičemž jedna musí mít střechu, jednu skluzavku, závěsnou
houpačku, stěnu s lany, spojovacím článkem věží je řetězový chodník z materiálu termowood, sestava
musí obsahovat minimálně jednu lezeckou stěnu s úchyty a minimálně jedny schůdky pro menší děti.
Celá sestava využije stávající dopadové plochy a jejím maximálním využitím.
Použité materiály: Nosná konstrukce herní sestavy z lepených průběžných hranolů o minimálních
rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v
impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí
pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou. Stříška je vyrobena z poplastované překližky
minimální tloušťky 12mm. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu o minimální šířce 550mm, držadlo
nad skluzavkou a nad lezeckou stěnou je z nerezové oceli. Podlaha věže je vyrobena z bukové
protiskluzové překližky minimální tloušťky 15mm. Bočnice je vyrobená z HDPE plastu o minimální
tloušťce 12,7mm. Lana u lezecké stěny jsou s ocelovou výztuhou (6prutů), tunel je ze severského
smrku s úpravou THERMOWOOD.
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Horní ráhno houpačky je dřevěné ze severského smrku. Závěsná ložiska musí být nerezová se závitovou
tyčí kotvenou skrz horní ráhno. Sedák je gumový s Al výztuhou a opěrkou pro menší děti. Veškerý
spojovací materiál je nerezový
Minimální rozměry prvku: 3,3m (v) x 4,03m (š) x 7,0m (d) Max. kritická výška pádu : 0,95m
bezpečnostní zóna: 9,0m (š) x 8,3m (d)
Lavička – 2ks – ukotvená v terénu betonem, materiál nerez a dřevo termowood, bez opěradla.
Vahadlová houpačka ve tvaru zvířete
Minimální rozměry prvku: 0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d) Max.kritická výška pádu: 0,7m.
Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm,
hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé
aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev pevný
nerezový střed se zalisovaným kvalitním ložiskem - sedáky jsou z voděodolné překližky s protiskluzovou
úpravou.
Ochranná síť upevněná na 5ks sloupů z hliníku o profilu 90x90mm, bez zemních pouzder, hloubka
zasunutí 1500mm, krytky sloupků, bezpečnostní systém zachycení sítě celkem 10m, výška 4m
Trojitá houpačka:
Minimální rozměr prvku: 2,5m (v) 9,5 m(š) 1,4m (d)
Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm,
hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé
aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev.
Houpačka obsahuje: sedák pro malé děti – s ochranným košem, sedák pro větší děti – gumový s AL
výstuhou a houpačku voštinové hnízdo HUCK průměr min. 1m
Závěsná ložiska musí být nerezová se závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno.
Šestiúhelník
Minimální rozměr prvku: 2,0m (v) x 1,9m (š) x 2,32m (d) Max.kritická výška pádu: 1,8m Bezpečnostní
zóna: 6,0m (š) x 6,0m (d) x 0,30m (h) forma kačírek 4-8mm
Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm,
hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé
aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev.
Prvek obsahuje: síťovou stěnu, lezeckou stěnu s úchyty, hrazdu, kruhy, šplhací tyč a nerezový žebřík

Pískoviště se sezením a s plachtou:
Minimální rozměry prvku: 3m(d) x 3m(š) x 0,3m (v)
dřevo - broušená kulatina/hranol o průměru 100/100x100mm – konstrukce pískoviště - provedena
hloubková a vakuová impregnace – zdravotně nezávadná , zabraňuje prohnití a napadání škůdci - povrch
dřeva opatřen nátěrem z kvalitní lazury - geo-textilie jako podklad - sezení - překližka z tvrdých dřevin,
lepená voděodolným lepidlem, povrchy jsou oboustranně zafóliovány - volně stojící.
Plachta včetně plastových úchytů
Posilovací prvek pro mládež a dospělé:
Stroj je bezúdržbový, odolný proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a znečištění. Všechny
kovové díly jsou pískově otryskány a pozinkovány. Povrch je opatřen práškovým nástřikem
Prvek se skládá ze středového pylonu, na kterém musí být umístěn návod k použití v českém jazyce. Pylon
je o minimálních rozměrech 2000x460x90mm. Pod pylonem musí být zhotoven betonový základ o
minimálních rozměrech 600x600x500mm dále se skládá ze dvou cvičících prvků (posilovač horních partií
a posilovač svalů vsedě). Všechny části prvku jsou žárově pozinkovány a opatřeny dvěma vrstvami
práškového nástřiku. Musí být použita kvalitní ložiska. Nosnost stroje minimálně 120kg.
FUNKCE: Trénuje horní partie zádových svalů a svaly paží, zlepšuje srdeční činnost a objem plic. Posiluje
hrudní, pažní a ramenní svaly.
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Kovový plot + branka
Výška: 1,03m Délka pole: 2,5m Pletivo poplastované zelené
Branka: výška 1,03m, šířka 1m, pletivo poplastované, ocelový rám.
Infopanel:
Provozní řád hřiště, poučení uživatelů dle normy ČSN EN 1176

5. Místo plnění zakázky
Zlínský kraj
Obec: Jarcová

6. Doba plnění zakázky
Předpokládané datum zahájení doby plnění je květen 2016.
Předpokládané datum ukončení doby plnění je červen 2016.
Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu ve dnech v členění dle jednotlivých
aktivit, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 5.6.2016.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky Nabídková cena bude uvedena v CZK a
bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem změn cenové úrovně a inflace po celé
období plnění této zakázky.
Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně
rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková
cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace díla!
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně
v jednom originále, zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uveřejněných v této zadávací dokumentaci.

8. Obsah cenové nabídky
Obálka s cenovou nabídkou musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)

Krycí list (dle přiloženého vzoru)
Kalkulaci nabídkové ceny (dle přiloženého položkového rozpočtu)
Čestné prohlášení uchazeče (dle přiloženého vzoru)
Popis prvků včetně technické specifikace (materiály, rozměry, herní aktivity)
Seznam min. 3 obdobných dodávek herních prvků, či realizaci dětských hřišť v minulých 5 letech
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9. Obchodní a platební podmínky
Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, které musí obsahovat všechny
náležitosti dle platných právních předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit fakturu po předání díla a
podepsání předávacího protokolu zástupcem zadavatele.
Splatnost faktury je 30 dní.

10. Záruční podmínky
Požadovaná záruční lhůta je min. 24 měsíců.

11. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:
- celková nabídková cena bez DPH:

váha 100%

12. Jiné
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy zrušit zadávací řízení bez udání
důvodu a bez náhrady. Zakázka bude realizována pouze v případě schválení dotace Ministerstvem pro
místní rozvoj. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 Položkový rozpočet

V Jarcové dne 14.11.2016

Ing. Ivo Veselý, starosta obce Jarcová
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