Obec Radslavice
Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

IČO 00301884

ČS a s. 1882953309/0800

Výzva k podání nabídky
Obec Radslavice Vám jako zadavatel zasílá tuto výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Obnova víceúčelového hřiště ve školní zahradě“
Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění
Identifikační údaje zadavatele
Obec Radslavice, Na Návsi 103,
751 11 Radslavice
IČ : 00301884, DIČ : CZ 00301884
tel. 581202894, fax 581204013, email obec@radslavice.cz.
Základní údaje o stavbě
Charakteristika zadání
Projekt pro územní řízení řeší modernizaci stávajícího víceúčelového hřiště na pozemku p.č.381
a 469, výměnou povrchu a vrchních vrstev hřiště a obrubníků
Požadavky na architektonické a urbanistické řešení
Navržené řešení nezasahuje do urbanistické struktury obce a na utváření prostoru školní zahrady
a je v souladu s územním plánem obce Radslavice.
Architektonické řešení vychází z vesnického rázu okolních staveb a z typového řešení sportovních
povrchů s umělým vodopropustným povrchem.
Dispoziční řešení
Víceúčelové hřiště je řešeno bezbariérově s přístupem ze stávajícího chodníku areálu zahrady.
Plocha víceúčelového hřiště je v místech, kde není situována žádná technická infrastruktura.
Terenní úpravy plochy hřiště nebudou měnit stávající výškové uspořádání plochy a nebudou
měněny stávající odtokové poměry v území a nebudou mít nároky na dopravní ani technickou
infrastrukturu. Bude pouze položen nový povrch a vrchní vrstvy víceúčelového hřiště, včetně
výměny obrubníků a vybavení hřiště, položeny drenáže pro odvedení dešťových vod z plochy.
Svedení dešťových vod z drenáží bude zachováno dle stávajícího stavu, dešťové vody s povrchu
hřiště budou svedeny na okolní zatravněný terén.
Spodní podkladní vrstva skladby hřiště bude provedena do spádu 0,5%. Pod prostorem hřiště se
provede drenáž, která bude svedena do stávající studny.
Konstrukce víceúčelového hřiště rozměrů 30 x 15m bude vložena mezi betonový obrubník, osazený
po celém obvodu hřiště do betonové lože.

Skladba vrstev hřiště
Umělý povrch
Štěrkodrť / 0-4 /
Štěrkodrť / 0- 32 /
Štěrkopísek
Zhutněná pláň

tl. do 20 mm
tl.
30 mm
tl. 150 mm
tl.
50 mm
únosnost 35 Mpa

Požadavek na povrch
Povrch na bázi akrylátových či polyuretanových povrchů, splňující národní standardy a normy
Požadavky na zpracování nabídky
Nabídku zpracovat oceněním jednotkových prací podle přiloženého výkazu výměr s krycím listem,
v rozčlenění celková cena díla bez i s DPH. Celková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu
realizace.
Součástí nabídky budou identifikační údaje o uchazeči, podepsaný návrh smlouvy o dílo a
reference minimálně od 3 investorů realizovaných stavebních prací obdobného charakteru.
Lhůta a místo pro předložení nabídky
Do 7.6.2011 14,00 hodin, písemně na adresu zadavatele nebo osobně v podatelně zadavatele.
Doručovací obálku označte názvem akce „ Obnova víceúčelového hřiště ve školní zahradě “
a výzvou „Neotevírat – výběrové řízení“
Otevírání obálek proběhne dne 9.6.2011 v 15,00 hodin na OÚ Radslavice.
Termín realizace zakázky
Předpokládané zahájení prací : 1.7. 2011
Závazné ukončení prací : 31.8.2011
Hodnotící kritéria
Nejnižší nabídková cena, včetně DPH
Platební podmínky
Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura vystavená dodavatelem po ukončení prací,
která musí mít všechny náležitosti účetního dokladu.
Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů po jejím doručení zadavateli..
Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Výpis z obchodního rejstříku nebo prostá kopie živnostenského listu s oprávněním k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Formou čestného prohlášení, že dodavatel nebyl :
- pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
- nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky
- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na
penále na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení , v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladům insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu
-dodavatel není v likvidaci

Prohlídka místa plnění
Lze uskutečnit po telefonické domluvě se zadavatelem.
Zrušení zadávacího řízení
Objednatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, popřípadě zadávací řízení zcela zrušit.

V Radslavicích 13.5.2011

Stanislav J e m e l í k
starosta obce

Příloha : Výkaz výměr s krycím listem
Koordinační situace stavby
Příčný řez

