OBEC Skaštice
Skaštice 113, 767 01 Kroměříž
IČO: 00488909

V Y Z Ý VÁ
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
na veřejnou zakázku
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I. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Obec Skaštice
IČO: 00488909
Sídlo: Skaštice 113, PSČ 767 01 Kroměříž
Statutární zástupce zadavatele: Bc.Richard Novák, tel. +420 573 337 357, +420 724 187 090
Kontaktní osoba-zmocněnec zadavatele:Ing.František Minařík, tel.+420 607 249 738
II. Druh a předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je provedení kompletních služeb pro projekt:
„Obnova krajiny-Skaštice“
Podrobná specifikace veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu zakázky dle CPV:
Předmět zakázky je klasifikován v příloze č. 1 zákona pod klasifikací č. 27.- jiné služby.
Klasifikace hlavního předmětu veřejné zakázky dle CPV: 77310000-6 výsadba.
Zpracovatel projekt.dokumentace:Jiří Novotný, Moravská krajina s.r.o.,Pavlovice 26,683 41 Bohdalice
zpracováno: v 6/2011
IČ: 28337671
s názvem: „Obnova krajiny-Skaštice“
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 226 750,-Kč bez DPH
(1 472 100,-Kč vč.20% DPH)

III. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace této výzvy je „Projektová dokumentace“ v elektronické podobě ve
formátu PDF a „Výkaz výměr“ taktéž v elektronické podobě ve formátu Excell. Zadávací
dokumentace a výzva je zaslána doporučenou poštou ,případně poskytnuta a předána na adrese
osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: Ing.František Minařík,Janáčkova1783,696 62 Strážnice,
tel.: +420 607 249 738 , E- mail: minarik@stavebniservis.net
IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 06/2012
Termín ukončení požadovaného plnění: 11/2012
Místem plnění veřejné zakázky je Obec Skaštice
V. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po vyhlášení výzvy a končí dnem
ukončení výzvy 16.4..2012
VI. Místo pro podání nabídek:
Obálky s nabídkami mohou uchazeči zaslat doporučenou poštou na adresu Obec Skaštice,
Skaštice 113, 767 01 Kroměříž nebo osobně doručit na adresu OÚ Skaštice, v pracovní dny
od 8:00 hod. do 14:00 hod.Uchazeč zodpovídá za včasné doručení nabídky.Nabídky budou doručeny
v uzavřené obálce(oražené na přelepu)
s výrazným nápisem:
„Neotvírat !-nabídka na veřejnou zakázku „ Obnova krajiny-Skaštice “
VII. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena
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VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele
1.Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 Zákona v souladu
stanoveným v §53 odst.2 Zákona
2.Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 Zákona písm.a) , b),
a) Výpis z obchodního rejstříku na starší než 90 dnů,pokud je v něm zapsán
b) Oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky- „Živnostenský list“
3. Požadavky na splnění ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 Zákona
.
IX. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
a) Nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu ve struktuře výkazu výměr
ze zadávací dokumentace a bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně DPH a
cena celkem vč.DPH.Všechny položky ,ceny podle výkazů výměr musí být konkrétně
vyčísleny ,jinak nabídka bude posouzena jako neúplná a bude ze soutěže vyřazena.
b) Nabídková cena bude stanovena jako maximální.Pro nabídkovou cenu platí, že musí
obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla také náklady zejména na:
-vybudování,provoz,udržování a odstranění zařízení staveniště
-zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
-opatření k ochraně životního prostředí
-náklady na sjednaná pojištění
-koordinační a kompletační činnost
-poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu
-zajištění a vypracování příslušných protokolů
-zajištění nezbytných dopravních opatření
-projekt skutečného provedení ,geometrické zaměření stavby
c) Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení –originále
a musí být členěna do samostatných částí uvedených v zadávací dokumentaci.
XII. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
- odmítnout veškeré předložené nabídky
- zadání zakázky kdykoli zrušit
XIII. Doplňující údaje:
Nabídka bude podána v českém jazyce
Zadavatel nepřipouští variantní řešení
Elektronické podání nabídky-neumožňuje se
Lhůta po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni je 60 kalendářních dní
Zakázka bude zadána mimo režim zákona jako zakázka malého rozsahu, dle podmínek
programu OPŽP-poskytovatele dotace.
Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí."

V obci Skaštice

------------------------------Bc.Richard Novák-starosta obce

30.3.2012
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