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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 7/2012

Mateřská škola Čínská vyhlašuje výběrové řízení na renovaci školní zahrady včetně
vybavení novými herními prvky.
Předmět:
1/ návrh realizace dle dispozic
2/ úprava terénu zahrady včetně likvidace stávajících prvků
3/ vybavení zahrady včetně montáže nových prvků dle našich požadavků - nutná osobní
návštěva!
Termín realizace: 1.polovina roku 2013
Cenové nabídky včetně Vašich základních údajů, výše nabídkové ceny bez a včetně
DPH, době plnění zakázky, a záruční a pozáruční podmínky, certifikátů, zasílejte , prosím,
do 23. 11. 2012 do 12,00hodin na email skolka@mscinska.cz , nebo odevzdejte osobně
k rukám ředitelky školy.
Hodnotící kritéria:
1) cenová nabídka
2) splnění našich požadavků dle zadání
3) osobní návštěva
4) doložení certifikátů dle norem
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy,
právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Platební podmínky : platba na fakturu po realizaci
Děkuji
Ryvolová Veronika
ředitelka školy
V Praze dne 23.10.2012

SPECIFIKACE ZADÁNÍ RENOVACE ZAHRADY MŠ ČÍNSKÁ
„ZAHRADA KULTURY“
Herní prvky:
1. Lezecká stěna do svahu – šířka 125cm, délka 4 - 4,20 cm
2. Tubus do svahu vedle lezecké stěny – délka cca 4m
3. 2x Tabule na kreslení se stříškou
4. 2x Zvukohra-hud.nástroj
5. Kombinace tabule a počítadla
6. Skákací panák zabudovaný do země d.350 cm, š. 150 cm - guma
7. 1x Závěsná houpačka ptačí hnízdo včetně dopadové plochy
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8. 1x Závěsná houpačka dvojmístná včetně dopadové plochy – guma, kačírek, písek
11.TVAR KYTARY
11a/ Pískoviště průměr 7m kruh – plast/dřevo palisády
11b/ Pískoviště průměr 5m kruh – plast/dřevo palisády
11c/ Okolní plocha pryž CELÉ DO TVARU KYTARY včetně pískovišť 11d/ Tubusová
prolézačka - KRK KYTARY, délka pryže 5 m + 2,6 m tubus
11e/ 2x kuchyňský kout se stolkem a lavicemi ( zády k sobě) mezi pískovišti
11f/ Zastínění pískovišť – demontovatelné na zimní období
12. AMFITEÁTR – délka 1 lavice : 4 m
Počet lavic : 2 sekce
Počet řad v sekci: 7
Zakončené postranními schodišti : šířka 0,5m, délka cca 4m
13. PÓDIUM VE TVARU KLAVÍRNÍHO KŘÍDLA, rozměr: 5x5 m včetně znázornění barevné
klaviatury bíláxčerná
14. Ohniště zabudované pod úroveň země s kovovým pochozím poklopem, průměr 1m
15. Plachty na pískoviště s úchyty na uzavření
16. Pískoviště průměr 4 m kruh – palisády/dřevo - samostatné
17. Závoz nového písku do všech pískovišť: cca 55 m3
18. 2 ks odpadkových košů se stříškou – pevně zabudované do země
Terénní úpravy + práce:
1. Srovnání terénu v prostoru stromů s úrovní spodní části zahrady + použití zeminy na
vyrovnání stávajících pískovišť
2. Srovnání terénu jeviště-zhutnění pískem, položení snímatelného tartanu
3. Odstranění podloží původních herních prvků + odvoz suti /gumy+beton/
4. Zrušení stávajících betonových pískovišť + odvoz suti a písku
5. Rozmístění stávajících prvků + zabudování /mašinka + 2 domečky/
6. Výkop nových pískovišť dle nákresu, hloubka 0,75m
7. Zhotovení kotvení pro 2 sekce lavic amfiteátru
8. Montáž nových herních prvků
9. Zhotovení základů a kotev pro umístění nových herních prvků
10. Konečné zatravnění ploch zahrady
11. Přívod elektrického proudu v zemi, vyústění u amfiteátru, zakončený venkovní
krytou zásuvkou
Jednotlivé ceny terénních úprav, ostatních prací, materiálu, herních prvků a montáže viz.zadávací dokumenty,
musí obsahovat cenu bez DPH a včetně DPH.
Konečná cena bude obsahovat částku bez DPH, včetně DPH a dopravy.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
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SMLOUVA O DÍLO č.SD01512
OBJEDNÁVKA č. 18 / 2012
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