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Název zakázky:
Revitalizace zeleně v centru obce Vidče
Druh podle předmětu
Druh podle výše
předpokládané hodnoty
Druh výběrového řízení
Stav
Předpokládaná hodnota

Popis

Předpokládaný termín
realizace akce

Místo plnění veřejné
zakázky

Služby
Zakázka malého rozsahu
(Zakázka malé hodnoty dle zásad Zadávání veřejných zakázek
v OPŽP 2014-2020 do 2 mil. Kč bez DPH)
Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v souladu se zásadami Zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014-2020 v platném znění
Výzva k podání nabídky
Kč 1.679 608 ,- bez DPH
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy o dílo, na základě které
vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady poskytne zadavateli
po jejím uzavření sjednané zahradnické služby k této zakázce, kterými
jsou především služby spojené s revitalizací zeleně na veřejných
prostranstvích v centru obce Vidče. Plnění je požadováno v rozsahu

dle přiložené projektové dokumentace.
Etapa I.:
Předpoklad od: 1.4.2017
Dokončení do: 31.12.2017
Etapa II.
Předpoklad od: 1.4. 2018
Dokončení do: 31.5.2018
Obec Vidče, veřejné prostranství v centru obce, parcely č. 293/1,
č. 291, č. 115, č. 521, č. 2906/2, č. 300/2, č. 301, č. 422/1, č.
422/2 v katastrálním území Vidče.

Zadavatel:
Název zadavatele
Sídlo
Zastoupený
IČ, DIČ
E-mail
Telefon/fax
Kontaktní osoba pro
veřejnou zakázku:

Obec Vidče
Vidče 96, 756 53 Vidče
Mgr. Pavel Drda
00304433, CZ00304433
starosta@vidce.cz

+420 571 655 010, +420 605 340 794
Ing. Kateřina Sobotková
Email: sobotkova@masroznovsko.cz
Mobil: +420 727 808 057

Termíny:
Zveřejněno od:
Nabídky do:

31.1.2017
13.2. 2017 do 10 hod.

Další informace:
Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku místa plnění před zpracováním nabídky. Lokalita
v centru obce Vidče je volně přístupná, proto prohlídka nebude nijak organizována.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD)
– příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro
podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu ve Vidči.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
- Čestné prohlášení o plnění základní způsobilosti (vzor v ZD).
- Prokázání profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského
listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky.
- Technická kvalifikace prokáže doložení min. 3 zakázek obdobného charakteru za Kč
500.000,- bez DPH u každé z nich za posledních 3 roky (např. revitalizace zeleně).
- Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
Základní hodnotící kritérium:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Zadavatel si stanovuje, že bude nabídky hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Obchodní podmínky jsou upravené v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je
přílohou zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině.
Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie, 1x na CD nebo DVD.
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy
k podání nabídky.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu životního
prostředí.
Celá zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na úřední desce zadavatele
http://www.vidce.cz/

Přílohy:
P1 - Krycí list
P2 - Návrh smlouvy o dílo
P3 – Slepý rozpočet
P4 - Čestné prohlášení – prokázání kvalifikace
P5 - Formulář referenčních zakázek
P6 - Seznam poddodavatelů
P7 – Projektová dokumentace, Technická zpráva, Výkresy
Ve Vidči dne 31.1.2017

Mgr. Pavel Drda
starosta obce Vidče

