Zadávací dokumentace
k výběrovému řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

zveřejněno dne 24.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil
zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách poskytovatele
dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a odesláno poštou pěti
dodavatelům.
Název výběrového řízení: Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I
v rámci projektu “Zábavní park na Kopřivné“,
který je spolufinancován z Regionální operačního programu Moravskoslezsko
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.
1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících movitých věcí:
elektrické motorky
dětské elektrické čtyřkolky
Baketballové koše
DownHill buginy
Lukostřelba
Nordic walking
travní brusle
Boulder žíněnka 200x100x20
žíněnka normál 200 x 100 x6
Snowscoot
freeride kola

4 ks
2 ks
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
6 ks
6 ks
6 ks
4 ks
2 ks

Rozsah a technické podmínky dodávky jsou definovány v příloze zadávací dokumentace. Zadávací
dokumentace obsahuje zároveň obchodní, platební a cenové podmínky v příloze „Základní rámec
smluvních podmínek“.
2.
OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK jsou stanoveny
návrhem smluvních podmínek stanovených přílohou této zadávací dokumentace – „Základní rámec
smluvních podmínek“. Termín dodávky – převzetí předmětu koupě zadavatelem je stanoven na
20.8.2012.
3.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na dodávku. Zadavatel připouští jiná, kvalitativně a technicky
obdobná řešení.

4.

POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nepřipouští se variantní nabídky. Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést nabídkovou cenu, která
bude uvedena jako celková za celý rozsah zakázky bez DPH. Zároveň je každý uchazeč povinen
předložit podrobný položkový rozpočet jednotlivých dílčích částí dodávky.
5.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku, varianty
zadavatel nepřipouští.
Vítězem bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a který se zároveň
v nabídce písemně zaváže dodržet „Základní rámec smluvních podmínek“. O výsledcích
výběrového řízení budou informování všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu při
podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a informace o výběru nejvýhodnější
nabídky a smlouva na veřejnou zakázku a výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna podle zákona
o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních
dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele ve smyslu § 81 odst. 4
zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámením na svém
profilu zadavatele ve smyslu § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.
6.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NA PŘIJÍMÁNÍ
NABÍDEK
a) Nabídky budou přijímány v zalepené obálce, příp. zásilce (doručení nabídek osobně nebo
poštou) označené „NEOTVÍRAT“ NABÍDKA – Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I,
s názvem a adresou uchazeče a zadavatele Ski areál Kopřivná a.s., Malá Morávka 122, 793 36.
b) Nabídka bude dodána v jednom listinném originále a jedné prosté kopii a bude kromě náležitostí dle
§ 68 zákona rovněž obsahovat:
- Doklady, kterými uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených
v § 53 odst. 1 zákona předložením listin uvedených v § 53 odst. 3 zákona
- Prohlášení o vázanosti nabídkou – vzor prohlášení je v příloze výzvy,
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
- Krycí list nabídky – součást přílohy výzvy,
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, který bude v souladu se
základním rámcem smluvních podmínek - příloha zadávacích podmínek.
c) Nabídka musí být podána v českém jazyce.
d) Součástí nabídky vždy musí být rovněž (vyžadováno novelou zákona s účinností od 1.4.2012)
1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty k podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídky,

3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (zákona o ochraně hospodářské soutěže 143/2001 Sb.)
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Gabriela Bártková, místopředseda představenstva
Mgr. Kateřina Haasová, člen představenstva
Přílohy:
- Základní rámec smluvních podmínek
- Příloha k zadávací dokumentaci

Základní rámec smluvních podmínek
1. smlouva bude uzavřena jako kupní smlouva uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991
Sb. ve znění účinném v době uzavření smlouvy. V rámci této kupní smlouvy má zadavatel
v rámci zadávacího řízení postavení kupujícího a uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako vítězná má postavení prodávajícího.
2. Předmětem kupní smlouvy je dodávka movitých věcí dle Technických podmínek stanovených
kupujícím v rámci zadávacího řízení a jejich fyzická instalace dodavatelem v areálu Kopřivná
v Malé Morávce dle dispozic kupujícího v rámci akce Zábavní park na Kopřivné s termínem
dodání do 20.8.2012.
3. Místem plnění závazku jsou nemovitosti společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., uvedené
na LV 187, v katastrálním území č. 690 236 Malá Morávka.
4. Dodávkou se rozumí: včasné, t.j. do 20.8.2012 realizované dodání a instalace předmětu koupě
dle vlastností požadovaných kupujícím v Technických podmínkách stanovených v rámci
zadávacího řízení Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I.
5. Případné změny v dodávce musí být písemně dohodnuty, oceněny a objednány písemně před
dodáním předmětu kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn provádět změny v dodávce, aniž
byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. O sjednané změny dodávky se zvýší či sníží
sjednaná cena. Dodavatel musí dodat věci sjednané v kupní smlouvě nové, nepoužité a
v nejvyšším stupni kvality.
6. Termín plnění je stanoven dle zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení
Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I a stanoví se datem 20.8.2012. Splněním povinností
prodávajícího dle kupní smlouvy je splnění všech povinností řádně a včas, zejména pak úplné
dodání předmětu kupní smlouvy, dodávka všech dokladů o zkouškách a revizích, atestech a
provozních návodů, instalace informační tabule s provozním řádem a předání předpisů v
českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy, jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované
doklady, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí předmětu kupní smlouvy oběma
smluvními stranami.
7. Cena za dodávku činí částku uvedenou vítězným uchazečem, jehož nabídka bude hodnotící
komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci zjednodušeného podlimitního řízení Zábavní
park na Kopřivné – Atrakce I. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
spojené s realizací dodávky, zejména všechny vedlejší náklady, úpravu terénu, dopravu do
místa plnění, kompletační činnost, likvidace odpadů, zvedací mechanismy, služby, energie,
pojištění, ost. přirážky i poplatky. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č.
235/2004 Sb., v platném znění v době realizace dodávky.
-

Cena za dodávku bude kupujícímu vyúčtována po splnění povinností prodávajícího.
Konečnou cenu vyúčtuje prodávající po předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu
daňovým dokladem - konečnou fakturou (dále jen konečná faktura) vystavenou v den převzetí
předmětu koupě.

8. Splatnost všech faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
9. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky takovou, jakou uvede ve své nabídce,
minimálně však v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o

předání a převzetí každé dílčí části dodávky smluvními stranami. Prodávající odpovídá za to,
že předmět kupní smlouvy bude mít po celou dobu záruky nezměněné vlastnosti odpovídající
vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i doporučených technických normách, bude
odpovídat platným právním, bezpečnostním, hygienickým, požárním a technologickým
předpisům, ustanovením dohodnutým ve smlouvě, bude kompletní bez právních vad i věcných
vad bránících nebo ztěžujících užívání předmětu prodeje. Záruka se stanovuje na jakost,
funkčnost a další parametry předmětu prodeje a jeho jednotlivých částí.
10. Prodávající zabezpečí na své náklady ve vztahu k předmětu prodeje dopravu a skladování
všech souvisejících materiálů, dílců, strojů a zařízení a jejich přesun do místa plnění.

Příloha k zadávací dokumentaci
Zjednodušené podlimitní řízení
Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I

Technické podmínky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících movitých věcí:
elektrické motorky
dětské elektrické čtyřkolky
Baketballové koše
DownHill buginy
Lukostřelba
Nordic walking
travní brusle
Boulder žíněnka 200x100x20
žíněnka normál 200 x 100 x6
Snowscoot
freeride kola

4 ks
2 ks
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
6 ks
6 ks
6 ks
4 ks
2 ks

Popis jednotlivých součástí dodávky:
A) Elektrické motorky
Jedná se o jednostopá vozidla připomínající motocykl pro děti vybavené elektromotorem o těchto
vlastnostech:
- Maximální rychlost 30 km/h
- Dojezd na 1 nabití 2 hodiny
- Výkon motoru minimálně 700W
- Kapacita baterií minimálně 8Ah
- Kotoučové brzdy na obou kolech
- Výška sedla minimálně 40 cm
- Nosnost minimálně 120 kg
- Vybavení pneumatikami do terénu odpovídajícího dezénu
B) Dětské elektrické čtyřkolky
Jedná se o čtyřkolku poháněnou elektromotorem, která je určena pro děti, ale vzhledem
připomíná čtyřkolku pro děti splňující následující vlastnosti:
-

Maximální rychlost 30 km/h
Dojezd na 1 nabití 4 hodiny
Výkon motoru minimálně 900W
Kapacita baterií minimálně 40Ah
Vybavení pneumatikami do terénu odpovídajícího dezénu
Maximální rozměry – délka 1600 mm, šířka 1000 mm, výška 950 mm

C) Basketbalové koše
Dodávka 2 ks basketbalových košů se sestává:
Basketbalová deska:
Basketbalová deska je vyrobena z vodovzdorné překližky (nenasákavého materiálu) o síle
15mm. Plocha desky je bílá s černým olemováním. Desku je možno použít do exteriéru
i interiéru. Rozměr minimálně: 120x90cm
Basketbalový koš:
Basketbalový koš vyztužený bez síťky .Jedná se o obroučku s oky po obvodu pro připevnění
síťky s kolmým uchycením na basketbalovou desku, obroučka bude ošetřena povrchovou
úpravou zaručující odolnost proti povětrnostním vlivům. Průměr obroučky bude 45cm.
Síťka
na basketbalový koš 0,55 4mm PA

D) Downhill buginy
Jedná se o přepravního zařízení vhodné pro jízdu po nezpevněném povrchu, například lesní
cesty, louky. Jízda na downhill bugině probíhá tak, že řidič buginy sedí v bugině, bugina nemá
vlastní pohon, je určena především pro jízdu z kopce, řidič má k dispozici řídítka nebo volant
pro ovládání směru pohybu buginy a brzdy. Bugina musí obsahovat rám, který je upraven
proti povětrnostním vlivům, dále kola a to nejméně 3, z toho 2 zadní, včetně plášťů, řídítka a
brzdný mechanismus, včetně kompletního příslušenství, dále mechanismus umožňující snadné
ukotvení na jiné přepravní zařízení (nejlépe pomocí zaháknutí), tak aby mohlo dojit k přepravě
buginy a následně k snadnému opuštění přepravního zařízení. Bugina bude obsahovat prostor
pro pohodlné a bezpečné ovládání, tak aby přepravovaná osoba byla nejlépe v pozici sedě.
Bugina musí být zkonstruována tak, aby byla vyvážená, byla odolná proti převrácení a
chránila přepravovanou osobu před nárazem při jízdě. Bugina musí zaručovat bezpečný
prostor pro pokládání obou nohou ve směru jízdy a také je bude chránit při jízdě na
nezpevněných površích.
E) Lukostřelba
Jedná se o dodávku:
Pro dospělé - 1 ks luk, 12 ks šípů, stojan, terčovnice ze slámy, 10ks terčů, 5 ks náhradních
hrotů, nátepník plastový
Pro děti do 14 let – 1 ks luk, 12 ks šípů, stojan, terčovnice ze slámy, 10 ks terčů, 5 ks
náhradních hrotů, nátepník plastový
Luk je klasický, jehož primární funkcí je vystřelení šípu na terč v dráze, kterou udá střelec a to
jak začátečník, tak i pokročilí střelec a to od 10let věku. Na koncích luku je upevněna tětiva
pro snadný jednosměrný nátah a následnou střelbu šípu, vedenou směrem kterým je dán
střelcem co nejblíže k terči. Předmětem celé dodávky je i sada šípů, nejlépe ze dřeva. Konec
šípu musí být vybaven vodícím křidélkem, na přední části šípu je umístěn hrot pro lepší
zabodnutí do terče. Povrch šípu by měl být opatřen nátěrem pro delší životnost a bezpečnější
proces střelby. Dále bude dodávka obsahovat stojan nejlépe pro terčovnice kartonového i
slaměného charakteru, terčovnice, terče, náhradní hroty na šípy, tak aby jejich rozměr a
materiál souhlasil s originálním šípem v dodávce, nátepník.

F) Nordic walking
Jedná se o vybavení pro sport zvaný Nordic Walking, který představuje chůzi, při níž za
pomocí vybavení dochází k zapojování celého těla a tím k jeho cvičení. Hlavním vybavením
pro tento sport jsou především hole držené v rukou, na jejichž dolních koncích jsou umístěny
gumové ochrany nebo bodce, na horních koncích pak rukojeti s poutky pro držení v rukou.
Dodávka vybavení pro Nordic Walking bude obsahovat:
o 9 párů teleskopických holí pro dospělé, jejichž výšku lze upravovat do výšky hole
140cm, opatřené gumovou botičkou v dolní části, v horní části s poutkem a plastovým
nebo korkovým držadlem
o 3 páry teleskopických holí pro děti, jejichž výšku lze upravovat v rozmezí 105 – 140
cm výšky hole, opatřené gumovou botičkou v dolní části, v horní části s poutkem a
plastovým nebo korkovým držadlem

G) Travní brusle
Jedná se zařízení podobné in-line bruslím, které je uzpůsobeno k provozu mimo zpevněné
cesty. Jde o hliníkovou konstrukci, na které je pevně upevněn systém pro pevnou fixaci
chodidla i s obuví, tak aby se osoba mohla pohybovat libovolně všemi směry bez omezení.
Brusle budou vybaveny dvěma kolečky, nejlépe opatřenýma nafukovacími pneumatikami a to
nejméně o průměru 15cm se vzorkem na běhounu pneumatiky. Konstrukce bude obsahovat
brzdný systém pro snadné a bezpečné zastavení. Brzdný systém je vyžadován s odpovídajícím
brzdným účinkem. Prostor pro fixaci chodidla musí být flexibilně nastavitelný a to od
velikosti 36 do velikosti 47 dle EU, nebo do maximální délky nášlapné plochy pro obuv
330mm. Spodní část nášlapné plochy bude vybavena protiskluzovou podlážkou, nejlépe
z gumového materiálu. Otáčení kolečka v spodní konstrukci bude zajištěno pomocí
kuličkového ložiska, tak aby nedocházelo k jeho zadrhávání a přispívalo k hladkému chodu
kolečka.
H) Boulder žíněnky
Jedná se o dodávku 6 ks žíněnek (dopadových matrací) o minimálních rozměrech 2000 mm
x 1000 mm x 200 mm. Matrace je zhotovena z molitanu potaženého materiálem, který
zajišťuje ochranu molitanu proti povětrnostním vlivům, namočení, potřísnění tekutinou,
protrhnutí nebo jinému poškození molitanu. Přitom vnější plášť musí být uzavřený a kopírovat
tvar molitanové vložky. Spodní strana žíněnky je dále upravena protiskluzovou ochranou.
I) Žiněnky normál
Jedná se o dodávku 6 ks klasických žíněnek (dopadové matrace) ke sportovnímu využití.
Jedná se o matraci, která je zhotovena z vysoce kvalitního molitanu o hustotě min. 120 kg/m3,
o minimálních rozměrech 2000 mm x 1000 mm x 60 mm, potažená materiálem který zajišťuje
ochranu molitanu proti povětrnostním vlivům, namočení, potřísnění tekutinou, protrhnutí nebo
jinému poškození molitanu. Přitom vnější plášť musí být uzavřený a kopírovat tvar
molitanové vložky. Spodní strana žíněnky je dále upravena protiskluzovou ochranou.

J) Snowscoot
Předmětem dodávky je dodávka 4 ks Snowscoot, přepravního zařízení vhodné pro sjezd po
zasněžené sjezdovce v zimním období a slouží k přepravě osob po zasněženém povrchu a to
jednosměrně dolů z kopce. Přepravovaná osoba toto zařízení obsluhuje pomocí rukou a nohou,
přičemž ruce ovládají řidítka a nohy stojí na ploše, která je vybavena protiskluzovým
povrchem a popruhem pro fixaci obou nohou, tak aby nedošlo nechtěnému vyklouznutí nohy
ze zařízení. Zařízení se skládá z rámu, dvou lyží, představce a řídítek. Lyže jsou upevněny
k rámu v přesném pořadí. Přední lyže je spojena s pevnou vidlicí k rámu pomocí minimálně 4
šroubů. Zádní lyže je připevněna k rámu pomocí minimálně 4 šroubů. Zadní lyže je uchycena
k rámu v části která je uzpůsobena tak, aby se na něj pohodlně vlezly obě chodidla sounožně
a to i v obuvi vhodné pro snowboarding, či jiné pevné obuvi. Samotný rám zařízení bude
vybaven hlavní vzpěrou, která vede od představce po konec plochy pro stání. Vzpěra bude po
celé délce vybavena snadně odnímatelným chráničem v oblasti kolen. Samotná vzpěra rámu
zajišťuje pevnost v provozu a maximalizuje bezpečnost při používání zařízení Povrchová
úprava všech částí a součástí bude zajišťovat vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.
Zařízení bude dále vybaveno pojistkou, která zabrání nežádoucímu pohyby v případě náhlého
opuštění a to buď při pádu, nebo jiné situaci vzniklé při používání tohoto zařízení.
K) Freeride kola
Jedná se o dodávku 2 ks jízdních kol s technickou úpravou a komponenty, které umožňují
snadné používání na zpevněných cestách i mimo ně. Jízdní kolo se skládá z rámu, 2 kol
s výpletem o velikosti 26´ s plášti. Každé kolo musí mít přední odpruženou vidlici a to
nejméně o zdvihu 180mm a pevnou osou 20mm, zadní tlumič s pružinou nejlépe o zdvihu
180mm, přehazovačkou pro snadnou volbu používaného převodu, dále brzdy, a to nejlépe
hydraulické s kompletním příslušenstvím brzdění jízdního kola. Jízdní kolo bude vybaveno
kompletním pohonným mechanismem, včetně pedálů, klik, řetězu a jeho chráničky pro případ
nárazu z nezpevněného povrchu. Dále musí obsahovat řídítka, s protiskluzovými návleky na
řídítka, představec, hlavové složení. Velikost kola musí být v kategorii S.

