Obec Kacanovy
Kacanovy čp. 51, 511 01 Turnov, IČO 00275816
Zastoupená starostou obce Michalem Nožičkou, DiS., jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v
návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
zákon), vyhlašuje
poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby
„Plácek

her a radostí pro setkávání dětí - Kacanovy“

Zadávací podmínky poptávkového řízení
1. Základní údaje o zadavateli:
Obec Kacanovy
Kacanovy 51
511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 00275816
DIČ: nejsme plátci DPH
Pověřená osoba: Michal Nožička, DiS., starosta obce
Tel:

724 180 835

Email:

kacanovy@craj.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:
Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Plácek her a radostí pro setkávání dětí Kacanovy“ podle projektové dokumentace zpracované Jiřím Procházkou, Turnov datované
01/2015. Jedná se o vybudování sportoviště pro děti – plácku her a radostí na části p.p.č.
247/9 v obci i k.ú. Kacanovy v majetku obce. Zřízení plácku znamená skrývku ornice,
výškovou úpravu stávajícího terénu – likvidací 3 ks pařezů (po pokácených stromech),
odkopání svahu o výšce cca 75 cm podél stávající zpevněné cesty a dorovnání terénu,
realizaci betonové podezdívky ze ztraceného hladkého bednění do výšky 75 cm pro zachycení
svahu, vybudování oplocení – ocelové sloupky s osazeným poplastovaným pletivem do výšky

125 cm, vstupní branka, informační cedule/vývěska v podobném stylu jako herní prvky (pro
provozní řád). Podél nového plotu bude vysázen zelený plot (HABR). V oploceném prostoru
budou osazeny herní prvky pro děti (přelízka zvíře, dvouvětvá sestava se skluzavkou a
houpačkou, malovací tabule, houpadlo pružinové, houpačka vahadlová, houpadlo
dvoupružinové, 2x odpadkový koš se stříškou, lavička s područkami, lavička bez područek,
stůl) – viz. situace. Po osazení prvků a provedení dopadových zón, bude zbývající plocha
ohumusována a oseta travou.
V místě pozemku se nachází stávající podzemní vedení O2.
Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:
Stavba se nachází v Kacanovech v těsné blízkosti stávajícího areálu koupaliště (v majetku
obce Kacanovy), které provozuje nájemce. Při realizaci stavby je nutná dohoda
s provozovatelem areálu koupaliště a průběhu stavby, zásahu nebo záboru okolních pozemků
a důsledné respektování potřeb návštěvníků areálu koupaliště a rekreantů.
Vybraný dodavatel stavby zřídí po dohodě s vlastníky a nájemci pozemků samostatné zařízení
staveniště pro případnou mezideponii materiálu a parkování stavební a jiné techniky dle svých
potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady
vytýčení podzemních sítí (kabel O2). Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.
Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých
použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) –
s respektováním projektové dokumentace, technické specifikace a výkazu výměr, které hodlá
při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá schválení investora.
Součástí dodávky je také návrh provozního řádu hřiště v tištěné i elektronické podobě ve
formátu word, plán kontrol, výchozí revize herních prvků a další návazné revize v průběhu tří
let zahrnuté do ceny herních prvků, provozní dokumentace, odborné zaškolení správce hřiště
(pro provádění pravidelných kontrol herních prvků) a fotodokumentace průběhu stavby.
Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a
úhrada je věcí dodavatele stavby.
Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo
projektovaného stavu.
Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.
Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 2 vyhotoveních dokumentaci
skutečného provedení díla, která bude obsahovat:
-

dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle ČSN EN 1176
stavební deník
návrh provozní dokumentace
návrh plánu kontrol
návrh plánu údržby
návrh provozního řádu hřiště
CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou, foto z průběhu stavby a foto
po stavbě)

-

doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy
vlastníků s terénními úpravami)
doklady od správců sítí

3. Kritéria hodnocení
3.1 Celková cena dle předmětu poptávky
4. Podmínky k účasti
4.1 Termíny realizace stavby:
- předání staveniště
- předání dokončené stavby

01.08.2015
max. 31.09.2015

4.2
4.3
4.4
4.5

Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
Komplexní zabezpečení dodávky
Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
Ocenění položkového rozpočtu včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci
díla a jeho uvedení do užívání podle této výzvy (uchazeč do ceny díle zahrne všechny
související náklady, které jsou nutné pro zdárnou a kompletní realizaci díla, včetně
případných nákladů neuvedených v položkovém rozpočtu)
4.6 Předložení referencí alespoň na dvě stavby obdobné velikosti a charakteru

5. Obsah zpracované nabídky
5.1
5.2
5.3
5.4

Krycí list nabídky – vyplněný uchazečem
Představení firmy, reference obdobného typu staveb – v prostých kopiích
Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
Návrh smlouvy o dílo (minimální požadavky viz příloha č. 2)

6. Dodatky
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení
přerušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín realizace díla.
Informace poskytuje:
Michal Nožička, DiS., starosta obce, mob.: 724 180 835, Email: kacanovy@craj.cz
Prohlídka staveniště: individuálně
Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na
www.kacanovy.craj.cz – úřední deska obce. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit
v položkovém rozpočtu součtové vzorce.
V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na
objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí
1.000,-Kč. Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na
vyžádání zaslány poštou.

Lhůta pro podávání nabídek: do pondělí 6. července 2015 do 18.30 hodin do kanceláře OÚ
Kacanovy, Kacanovy 51, 511 01 Turnov.
Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo
doporučeně poštou na adresu Obce Kacanovy, budou zalepeny a označeny heslem
„Neotvírat – poptávkové řízení Plácek her a radostí pro setkávání dětí - Kacanovy“.
Adresa pro předložení nabídek:
Obec Kacanovy
Obecní úřad Kacanovy
Kacanovy 51
511 01 Turnov
Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 18.00 20.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.
Doručené nabídky budou zadavatelem vyhodnoceny do 15.7.2015.
Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na
webových stránkách obce. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na
webových stránkách obce.

V Kacanovech dne 17. 6. 2015

Michal Nožička, DiS.
Starosta obce

Přílohy (vše je ke stažení na www.kacanovy.craj.cz):
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Nabídkový list ceny (skladba ceny díla)
Příloha č. 3 - Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
Příloha č. 6 – Technická specifikace

