MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 135
V Blovicích dne 22.4.2009
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. 5886/2009

Název firmy
Adresa firmy

Věc: Poptávkové řízení – „Oživení vnitrobloku – ulice 5.května, Blovice“
Vážení obchodní přátelé, město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit akci: „Oživení
vnitrobloku – ulice 5.května, Blovice“, která je dotačně podpořena prostředky EU
z Programu rozvoje venkova ČR.
Projekt spočívá v úpravě veřejného prostranství – ulice 5.května, k.ú.Blovice na poz.č.111/3.
Jedná se o vybudování dětského hřiště – 5ks herních prvků a 2 doplňujících (lavice) a dále
v úpravě terénu po skončení stavby vč.dovýsadby trávy a 2 nových dřevin.
Podrobná specifikace včetně výkazu výměr je v příloze této výzvy.
Technické dotazy vč.prohlídky místa stavby zajistí – Ing.Michal Hodek, tel.371 516 135,
email: michal.hodek@mublovice.cz .
Žádáme Vás o vypracování nabídky – ceny bez DPH a vč.DPH, případný termín realizace
(max.však do 30.6.2009), záruku za dílo (min.však 36 měs.) a závazný návrh smlouvy o
dílo podepsaný oprávněnou osobou vč. oceněného výkazu výměr (rozpočtu) dle standardů
RTS Brno. Splatnost faktur požadujeme min.30dní od doručení.
Nabídka bude doplněna certifikáty, kterými dodavatel splňuje bezpečnostní normy ČSN a
EU pro dětská hřiště.
Vše vložte do zalepené obálky s adresou: Město Blovice, Masarykovo nám.143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – poptávkové řízení „Oživení vnitrobloku – ulice
5.května, Blovice“ “.
Nabídku odevzdejte do 5.5.2009 do 11:00 hodin na podatelně Měú Blovice.
Hodnocení nabídek se uskuteční na nejbližším jednání RM. Schválení SOD s vybraným
uchazečem se předpokládá na jednání ZM (do 20.5.2009).
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Oslovené firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude
zveřejněn na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz .
Podmínky poptávkového řízení jsou v souladu s Metodikou přidělování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.

Jan Poduška
starosta města

Technické řešení projektu (specifikace) Oživení vnitrobloku – ulice 5.května, Blovice

Realizace projektu – úprava veřejného prostranství vč.dětského hřiště nevyžaduje technickou dokumentace ke
stavebnímu řízení. Projekt nevyužívá a neobnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v katastru
nemovitostí.

Aktivita č.1:
Jedná se o instalaci následujících 5 ks herních prvků a 2 doplňujících:
Název prvku

Počet ks

dvojhoupačka

1

Houpadlo pružinové – různé motivy

2

Houpačka kládovka popř.jiná

1

Velká sestava (např.“pevnost“, „hrad“ a pod

1

Lavice s opěrkou

2

Herní prvky je nutné pevně zabudovat (výkopové, zemní práce, betonáž), tyto práce mohou být součástí
dodávky herních prvků.
Všechny prvky budou ručně zpracovány, budou respektovány přirozené vlastnosti dřeva, zejména jeho křivost.
Veškeré nosné a stabilizační prvky jsou z akátového dřeva. Výhodou této dřeviny je vysoká přirozená
trvanlivost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a působení houbových chorob. Další výhodou je, že nevytváří
při sesychání praskání dřeva (př.smrk).
Doplněné konstrukční díly (plošiny, stříšky) jsou z dubového dřeva.
Dřevěný materiál je lazurován kvalitními syntetickými barvami a přírodními olejovými barvami, certifikované
evropskými ekologickými osvědčeními.
Použité kovové komponenty mají protikorozní ochranu.
Všechny herní prvky musí splňovat bezpečnostní normy ČSN a EU.
V bezpečnostních zónách jsou řešeny dopadové plochy sypané kačírkem fr.4/8mm.
Součástí dodávky je doprava a odborná montáž herních prvků.
Dodávka herních prvků bude doplněna o informační panel pro instalaci provozního řádu.
Viz.výkaz výměr

Aktivita č.2:
Jedná se o úpravu terénu – veřejného prostranství po skončení stavby. Je nutná dovýsadba trávy a dále vysazení
dvou nových dřevin – 2 stromů do výšky 2m.
Viz.výkaz výměr

Č.j.6739/2009

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení „Oživení vnitrobloku – ulice 5.května, Blovice“
Akce je dotačně podpořena prostředky EU z Programu rozvoje venkova ČR (PRV).
Do 5.5.2009 do 11hod byly odevzdána 1 nabídka ze dvou oslovených firem. Firma Linhart
s.r.o. se sídlem Lhotecká 820, Stará Boleslav nabídku neodevzdala.
firma
TOMOVY PARKY s.r.o.,
Radvánovice 11, 511 01
Turnov

Cena vč.DPH
319.987,-Kč splněny

Formální požadavky

Komise pro otevírání obálek ve složení Jana Alexyová, Ing.Michal Hodek a Václav Šneberk
doporučuje Radě města přidělit veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým řízením
firmě Tomovy parky s.r.o. (resp.schválit SOD Zastupitelstvem města Blovice). Důvodem je
nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle zadání.

V Blovicích 11.5.2009

Jana Alexyová
Ing.Michal Hodek
Václav Šneberk

