Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a
školní jídelna, Moravský Krumlov, Nádraží 698
Zakázka malého rozsahu

Vodácké sportovní vybavení
Specifikace
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky je zadávána ve smyslu ustanovení §6, §12
odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy upravující zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu č.j. 2371/2009-14 ze dne
23. července 2009, ve znění pozdějších dodatků.

1. Zadavatel
Sídlo:
IČO:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola
a školní jídelna, Moravský Krumlov, Nádraží 698
Nádražní 698, 672 01, Moravský Krumlov
49438905
Mgr. Janem Košíčkem, ředitelem
KB Moravský Krumlov
19-5083210267/0100
731654207
kosicekjan@seznam.cz

Vyzývá
zájemce k předložení nabídky na výše uvedenou zakázku.
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Požadujeme dodání vodáckého sportovního vybavení minimálně s těmito parametry:
a) nafukovací kánoe – parametry:
 2 ks - délka 380cm, šířka 90cm, hmotnost do 21kg, nosnost 240kg, barva zelená,
materiál Nitrilon®, sedačky s PE pěnou, stehenní popruhy s bezpečnostní sponou,
úchyt pro bagáž nebo třetí sedačku, trubkové madlo na přídi a zádi, bezpečnostní lana
po obvodu lodě, přetlakový ventil ve dně lodi, push-push ventil
 2 ks - délka 410cm, šířka 105cm, hmotnost do 24kg, nosnost 350kg, barva modrá,
materiál Nitrilon®, samovylévací dno s rolovacím uzávěrem, posuvné sedačky s PE
pěnou, stehenní popruhy s bezpečnostní sponou, vázací lano na přídi a zádi, pružná síť

na drobnosti v přídi a zádi lodě, množství úchytů na bagáž, nafukovací výztužný vak –
sedačka, bezpečnostní lano, trubková madla na přídi a zádi, pružné smyčky s kuličkou
na uchycení pumpy, přetlakový ventil ve dně lodi, push-push ventil


2 ks - délka 445cm, šířka 95cm, hmotnost 24kg, nosnost max 450kg, barva červená,
materiál Nitrilon®, vázací lano na přídi a zádi, bezpečnostní lano na přídi a zádi,
trubková madla na přídi a zádi, přetlakový ventil ve dně lodi, push-push ventily



4ks - délka 445cm, šířka 95cm, hmotnost do 25kg, nosnost max 450kg, barva zelená,
materiál Nitrilon®, samovylévací dno s rolovacím uzávěrem, sedačky s PU pěnou,
systém výztuh, stehenní popruhy s bezpečnostní sponou, vázací lano na přídi a zádi,
bezpečnostní lano na přídi a zádi, 2 páry úchytů na bagáž, trubková madla na přídi a
zádi, pružné smyčky s kuličkou na uchycení pumpy, přetlakový ventil ve dně lodi,
push-push ventily
1 ks - délka do 380cm, šířka do 90cm, hmotnost do 21kg, nosnost do 240kg, materiál
Nitrilon® nebo Lite-pack®, madlo na přídi a zádi, lano, push-push ventil



b) nafukovací raft – parametry:
 1 ks - délka 450cm, šířka 160cm, hmotnost do 38kg, nosnost max 600kg, barva
modrá, materiál Nitrilon®, bezpečnostní dvojité komory bočních válců, otevřená záď
pro odtok vody, tři příčné válce – sedačky, šest párů úchytů pro chodidla,
bezpečnostní lano po obvodu lodi, popruhové oko na přídi pro vyvazování lodi,
přepravní vak z nánosované textilie, přetlakový ventil ve dně lodi, push-push ventil
c) vodácké vybavení – parametry:
 28 ks - pádlo: kánoistické pádlo s duralovou žerdí a plastovým listem vhodné na
turistiku, duralovolá výstuha v listu, váha 900 gramů, plocha listu 750cm2, spoje jištěné
nýtem
 22 ks - vesta: certifikovaná vesta s atestem s univerzální možností použití do kajaku,
kanoe, na windsurfing či kitesurfing, extremní variabilita zajišťuje pohodlné nastavení
vesty téměř na každou postavu , výplň z mi., zip a obvodový centrální pás pro větší
bezpečnost a snadné dopnutí
 22 ks - přilba: inovovaný o fitting systém, manuální stahovací systém pro snadné
dopnutí, měkké polstrování z nesavého materiálu, helma ve 2 velikostech
 12 ks - vodácká bunda: funkční odolná a pevná bunda, neoprenový límec na suchý zip
na krku, neoprenové manžety na rukávech, plně podlepené švy, materiál: 210D Nylon s
PU povlakem
 11 ks - stan pro dvě osoby: dvouplášťový stan pro dvě osoby, přelepené švy proti
pronikání kapek vody otvory po šicí jehle, klasická dvouprutová dvouplášťová
konstrukce (tropiko a vnitřní stan), apsida před vchodem, vchod krytý moskytiérou,
snadno a rychle se staví a skládá, včetně obalu a kolíků, odkládací síťka pod vrcholem
pro odložení a pověšení věcí
 22 ks - spací pytel: spací pytel spojující výhody mumiového a dekového, obousměrný
zip se dvěma jezdci, otvírání shora i ze spoda pro dokonalou regulaci teploty, přezka na
suchý zip proti samovolnému rozepnutí zipu, dvouvrstvý, sendvičová konstrukce,
anatomicky řešená stahovací kapuce, uzavíratelná kapsa na doklady a drobnosti,
možnost spojení dvou spacích pytlů, velmi pohodlný, kompresní obal







11 ks - vodotěsný vak: klasický pevný lodní pytel o objemu 80 litrů, suchý zip pro
zvýšení ochrany proti vniknutí vody a 2 D kroužky pro možnost pojištění proti
nechtěnému otevření, polstrované popruhy přes ramena se zesílením v oblasti uchycení
popruhů, materiál: Cortex – polyamidový materiál s PVC nánosem, se zvýšenou
odolností proti mechanickému poškození
10 ks - pumpa: dvojčinná pumpa o objemu 4l určená speciálně na nafukování lodí,
duralová pístnice, přetlakový ventil, vysoce odolná manžeta zaručují, že je pumpa
velmi odolná a má vysokou životnost, pumpa slouží k nafukovaní i vyfukování všech
typů lodí, součástí sady je hadice s koncovkou a sada redukcí
1 ks - foukadlo

3. Cenová nabídka
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 280 000,- Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena s DPH, bez DPH a samostatně DPH
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny.
4. Administrativní požadavky
Nabídka bude doručena nejpozději do 27.3. 2012 do 13.30 hod kanceláře VUDDŠ,
Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01.
Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
Nabídka bude doručena v uzavřené a neporušené obálce a opatřena nápisem
„NEOTVÍRAT - Zadávací řízení – Vodácké sportovní vybavení“.
Nabídka bude řádně podepsána zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče
jednat.
Společně s nabídkou budou doloženy kvalifikační předpoklady podle odst. 4 této výzvy
a krycí list nabídky.
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou k zadavateli, zadávací lhůtou, která začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje
až do doby uzavření smlouvy, nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta však
činí maximálně 60 kalendářních dní.
5. Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona
Profesní kvalifikační předpoklady – výpis obchodního rejstříku, živnostenský list.
6. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platební doklad (faktura) bude dodavatelem
vystavena při předání předmětu zakázky.
7. Doba realizace
Předmět zakázky bude zadavateli předán nejpozději v do 12.4. 2012.
8. Kriteria hodnocení nabídek
Nejnižsí nabídková cena.

9. Termín a místo otvírání obálek s nabídkami
Otvíraní obálek s nabídkami se uskuteční dne 28.3. 2012 v 9.00 hod. na adrese:
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní
jídelna, Moravský Krumlov, Nádraží 698, 672 01.
10. Požadavek na předložení návrhu kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor kupní
smlouvy) tvoří přílohu.
Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků
zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků
povinnost jejich doplnění.
11. Informace o výsledku zadávacího řízení
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně.
12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky nabídky,
neakceptovat nabídky v plném rozsahu, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu.
Zadavatel může v textu již odeslané a uveřejněné výzvy provádět pouze takové opravy,
které nemohou mít vliv na průběh zadávacího řízení. V případě oprav, které by měly
vliv na průběh zadávacího řízení, je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit. Ze
zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
13. Další podmínky
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se
zpracováním a podáním nabídky.
14. Přilohy
Vzor kupní smlouvy a vzor čestného prohlášení je na vyžádání na e-mailové adrese
vudds@seznam.cz.

V Moravském Krumlově 19.3. 2012

Mgr. Košíček Jan, ředitel VÚDDŠ

