
Výzva k uskutečnění zakázky

Předmět zakázky:

• dodávka, doprava a montáž herních prvků „lanovka“ a „houpačka ptačí hnízdo“ a mobiliáře „stůl s 
lavicemi“ pro ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace

Adresa realizace:

• ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice

Popis zakázky:

Doprava, dodávka a montáž herních prvků a mobiliáře s následující specifikací:
• herní prvky musí být v souladu s platnými normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177;
• herní  prvky  a  mobiliář  budou  vyrobeny  z  akátového  dřeva,  případně  z  jiného  podobně  odolného

materiálu (dubové dřevo);
• součástí zakázky je i zhotovení dopadových ploch a bezpečnostních zón;
• povrchová úprava bude provedena nezávadnými prostředky;
• herní prvky budou certifikovány (Prohlášení o shodě);
• herní prvek „lanovka“:

◦ délka cca 15 až 25 metrů;
◦ dodávka včetně startovací a dojezdové stanice a pojezdového vozíku se sedákem;
◦ kritická výška pádu 100 cm;
◦ věková skupina od 5 do 15 let;
◦ ilustrační foto:

• herní prvek „houpačka ptačí hnízdo“:
◦ čtyřbodové kotvení kůlové konstrukce;
◦ sedák „ptačí hnízdo na řetězu“;
◦ kyvný závěs;
◦ kritická výška pádu od 100 do 150 cm;
◦ věková skupina od 3 do 15 let;
◦ ilustrační foto:



• mobiliář „stůl s lavicemi“:
◦ stůl dřevěný s oboustrannou lavicí;
◦ rozměry stolu cca 180 – 200 cm x 90 – 100 cm;
◦ lavice pevně spojeny se stolem, celé zařízení přenositelné (nebude upevněno do země);
◦ lavice bez opěradel;
◦ ilustrační foto:

Termín provedení:

• od 30.6.2014 do 31.8.2014

Možnost prohlídky:

• po telefonické domluvě každý pracovní den od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 17:00 hodin, kontaktní
osoba Petr Kania (tel. 775 380 484)

Termín podání nabídky:

• do pátku 20.6.2014 do 14:00 hodin v zalepené obálce označené „Herní prvky“ k rukám paní  Jany
Mrnuštíkové na adresu realizace zakázky

Další podmínky:

Ceny budou uvedeny bez DPH a s DPH. Nabídka bude členěna následovně:
• cena za herní prvek „lanovka“;
• cena za herní prvek „houpačka ptačí hnízdo“;
• cena za mobiliář „stůl s lavicemi“;
• celková cena za zakázku bez DPH a s DPH včetně dopravy, montáže a zhotovení dopadových ploch a

bezpečnostních zón.
V nabídce bude uveden termín předání zakázky a záruční doba v měsících.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky činí 240 000 Kč s DPH (samotný mobiliář do 40 000 Kč včetně DPH).

Platební podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury, kterou dodavatel zašle objednateli po převzetí zakázky
objednatelem. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní. Objednatel připouští úhradu zálohy ve výši do 50 %
ceny zakázky.

Vyhrazená práva zadavatele:

• Zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
• Odmítnout veškeré předložené nabídky.
• Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 



Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujících kritérií: 
• Nabídková cena s DPH s váhou 85%;
• Záruční doba s váhou 15%.

Zdroje obrázků:
• http://www.tomovyparky.cz
• http://www.obec-usti.cz

http://www.tomovyparky.cz/
http://www.obec-usti.cz/
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