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Vaše značka

naše značka

V Újezdě u Brna dne
16.2.2017

Vyřizuje:
Karel Hradský, 724 183 499

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu – výběrové řízení na dodavatele stavby
Město Újezd u Brna, na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Újezd u Brna ze dne 21.12.2016
Vás oslovuje, v případě Vašeho zájmu, k podání nabídky na akci
„Multifunkční hřiště s ledovou plochou“
Umístění: areál Základní školy Újezd u Brna – oplocená plocha stávajícího tenisového kurtu.
Zadávací podmínky:1) Vypracování komplexního návrhu – povoluje se variantní řešení
technologie - při splnění závazných ukazatelů
2) Vypracování položkového rozpočtu
3) Vypracování návrhu Smlouvy o dílo včetně záruky a sankcí
Hodnotící kritéria: 1) cena bez DPH
2) termín realizace od podpisu SOD
3) záruka na dílo
bodů)
Závazné ukazatele:

70%
15%
15% (5 let = 7,5 bodů, 10 let = 15

1) multifunkční plocha – umělý povrch vhodný na míčové hry (volejbal,
malá kopaná, tenis, nohejbal apod. včetně zabudovaného zařízení na
uchycení sloupků na sítě) + pohybové aktivity žáků ZŠ – celoroční
provoz. Maximální možné rozměry v daném místě.
2) chladící technologie – bude zabudována stabilně pod povrchem
multifunkčního hřiště – povoluje se variantní řešení technologie. Nebude
demontována před položením letního povrchu.
3) výkon chladící technologie – možnost zajištění kvalitního ledu
minimálně do +10°C.
4) únosnost povrchu včetně chladící technologie – dle plné obsazenosti
plochy bruslaři, techniky pro úpravu ledové plochy apod.
5) zařízení – minirolba, mantinely
6) vybavení – 2 ks hokejové branky, sítě za branky, příslušné výstražné
tabulky (to co ukládá norma) a návody pro uživatele ledové plochy,
návody k obsluze zařízení
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7) uvedení podmínek pro napojení na el. energii a vodovod – příkon
zabezpečí město
8) záruka na dílo – min. 5 let, max. 10 let.
9) připojení na nutné ing. sítě a spuštění provozu
Doporučujeme uchazečům uvedení referencí na obdobné stavby.

Prohlídka místa realizace: po telefonické domluvě s místostarostou města Karlem Hradským –
tel.: 724 183 499
V případě potřeby podá doplňující informace starosta města ThDr. Jan Hradil Th.D. tel.:
602 500 583, nebo místostarosta města.
Nabídku je možno předat na podatelně MěÚ Újezd u Brna, nebo zaslat poštou na adresu: Město
Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Termín pro podání nabídky je stanoven do 25.4.2017 do 10.00 hod.
Otevírání obálek proběhne 25.4.2017 v 10:00 hod.
Obálku s nabídkou opatřete označením Vaší firmy + textem „Neotvírat – Multifunkční hřiště
s ledovou plochou“.

S pozdravem
Karel Hradský
místostarosta
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