MŠ Kosmonautů, Sokolov – herní plocha - zadání
Předmět zadání :
Předmětem zadání veřejné zakázky je realizace povrchu herní plochy/hřiště – grafické provedení viz
obrázek – na plochu o rozměrech 10,6 x 8,7 m. Plocha je umístěna v jihovýchodní části pozemku p.č.
2501/56 k.ú. Sokolov. Plochu je nutno pro realizaci povrchu herní plochy náležitě upravit a veškeré
související úpravy včetně napojení na sousedící terén/zpevněnou plochu jsou předmětem plnění veřejné
zakázky. Výchozím bodem pro nabídku účastníka veřejné zakázky je stávající stav plochy. Nabízející je
povinen si místo instalace prohlédnout a prověřit tak všechny potřebné položky pro kompletní provedení
povrchu; podáním nabídky potvrzuje, že tak učinil a že nabídka je kompletní.
Stávající stav plochy :
Zpevněná plocha o rozměrech 10,6 x 8,7m pro instalaci herního povrchu je tvořena zámkovou dlažbou o
rozměrech 7,3 x 5,3m a betonovým pásem šířky cca 1,7m po obvodu zámkové dlažby a je olemována ze
všech stran betonovým obrubníkem. Na dvou stranách se k této ploše napojují betonové chodníky, úprava
povrchu přístupového chodníku o rozměrech cca 2 x 2 m bude provedena stejně jako herní plocha, na níž
bude chodník napojen a je rovněž součástí veřejné zakázky; druhý chodník zůstává stávající a jeho
napojení na herní plochu musí být vhodně dořešeno. V ploše jsou dva kryty kanalizace k bývalému
zařízení, které je nyní odstraněno; mohou být odstraněny nebo překryty vyrovnávací vrstvou. Povrch pro
herní plochu včetně přístupových chodníků je nutno vyrovnat a vhodně upravit pro následnou instalaci
herní plochy. Odbočky kanalizace, jejichž vyústění tvoří výše uvedené kryty, jsou zrušené, vytýčení
ostatních sítí a respektování pokynů jejich správců je též předmětem zadání veřejné zakázky/plnění
zhotovitele.

Požadované grafické provedení herní plochy :
Vlastní herní plocha :

Přístupový chodník :

Poznámka: přístupový chodník je napojen na herní plochu v místě vyznačeném červeně, chodník zůstane
v mírném sklonu.
Rozměry v obrázku jsou pouze orientační, výsledné grafické provedení včetně specifikace barevnosti,
materiálového provedení, výsledných rozměrů a tloušťky vrstvy/vrstev musí být rovněž součástí nabídky.
Požadovány jsou prvky k přírodní tématice: 3D housenka s čísly (500x22cm), dále 2D herní prvky - labyrint
(240cm), skákací panák (280x55cm), beruška (115x120cm) a květiny (100x100cm). Sportovní motiv bude
obsahovat dráhu pro běh se značením pro startovací a cílovou metu o rozměrech 80x55cm. Požadované
rozměry grafiky musí být dodrženy s max. odchylkou +/- 20%.
Ostatní požadavky na provedení herní plochy :
Instalovaný povrch by měl mít vhodnou tloušťku (min. 11 mm) a provedení (EPDM apod.), barevné plochy
probarvené již v základní vrstvě (= nikoliv pouze nástřik), vrchní vrstva musí tvořit monoliticky jednotnou
plochu bez viditelných spojů, povrch musí být stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev, v požadovaném
barevném provedení. Požadována je certifikace nebo jiný odpovídající doklad dle platné legislativy - ČSN
EN 1176-1 a ČSN EN 1177 ve znění platném ke dni zveřejnění zakázky, že povrch je vhodný pro dětská
hřiště, netoxický a nezpůsobující alergii. Dále je požadován atest o vodopropustnosti povrchu, odolnost
proti všem vlivům počasí i odolnost mechanická/proti opotřebení, přičemž záruka musí být v délce min. 36
měsíců, výluky ze záruky na jakýkoliv druh opotřebení nebo povětrnostních vlivů jsou nepřípustné.
Věcná část nabídky musí obsahovat minimálně následující položky :
-

-

-

grafické provedení = výkres se všemi půdorysnými rozměry i tloušťkou vrstvy/vrstev, specifikace
barevnosti a materiálového provedení
rozpočet zhotovitele s uvedením jednotlivých položek, jednotkových cen, výměr/množství,
celkové ceny za položku a nákladů stavby/realizace celkem; v rozpočtu musí být zahrnuty i veškeré
úpravy existujícího povrchu, které jsou k provedení díla z pohledu zhotovitele nutné
prohlášení zhotovitele, že si místo instalace řádně prověřil a že součástí rozpočtu i nabídkové ceny
je kompletní realizace bez jakýchkoliv požadavků na součinnost objednatele mimo úkonů
uvedených v návrhu smlouvy o dílo
prohlášení zhotovitele o souladu provedení povrchu s platnou legislativou (uvést konkrétně) pro
použití k deklarovanému účelu.

