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Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení

Vážená paní, Vážený pane,
jako zástupce zadavatele Obec Březí, ul. Hlavní 113, 691 81, IČ: 00283070, si Vás dovoluji vyzvat jako
zájemce o podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem: „Výsadba biocenter a větrolamu v k.ú. Březí u
Mikulova“ k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení.

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název zakázky:

„Výsadba biocenter a větrolamu v k.ú. Březí u Mikulova“

Zadavatel:

Obec Březí

Se sídlem:

ul. Hlavní 113, PSČ 691 81

IČ:

00283070

Pověřená osoba:

Mgr. Bc. Milan Konečný

Se sídlem:

K Holotovci 1191, 735 11, Orlová – Město

IČ:

88144534

DIČ:

CZ8402265113.

Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Milan Konečný

Telefon, e-mail:

+420 605 201 156, konecny@mcgreen.cz

Informace o předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výsadba biocenter a větrolamu v k.ú. Březí u Mikulova. Řešené prvky
lokálního ÚSES jsou vymezeny v platném územním plánu obce a v rámci Plánu společných zařízení
Komplexní pozemkové úpravy jsou pro výsadby vymezeny samostatné parcely, které jsou v majetku obce.
Řešené lokality:
1) Biocentrum V rovinách vymezené na parcele 6069, výměra 30 000 m2. Celkem bude v

biocentru vysazeno 751 stromů a 485 keřů.
2) Lokální biocentrum U strouhy: vymezené na parcele č.6786, výměra 23 295 m2. Celkem
bude v biocentru vysazeno 939 stromů a 220 keřů.
3) Větrolam: parcela číslo 6547, výměra 3455 m2. Celkem bude ve větrolamu vysazeno 190
stromů a 95 keřů.
Výsadby na všech třech lokalitách budou založeny na orné půdě. Součástí projektu je i následná péče o
výsadby.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Uchazeč se zavazuje předmět veřejné zakázky provést dle zadávacích podmínek včetně projektové
dokumentace. Veškeré požadavky vyplývající z projektové dokumentace jsou pro uchazeče závazné a již
musí být zahrnuty v nabídkové ceně uchazeče.

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:


Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace
s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány vyhotovením fotodokumentace,
popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele.



Vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních v tištěné
podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové
dokumentace,



odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených
názvem zakázky,



zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a
jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby),



zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a
dokončení realizace zakázky,



dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,



dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky,



uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky,
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace předmětné
části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.

Výsadby budou provedeny mimo inženýrské sítě za vhodných klimatických podmínek.
Technické a kvalitativní podmínky:
Zakázka bude realizována v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými
evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít

ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
Předmětem této zakázky je i zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního
programu Životní prostředí, tj. pamětní deska. Uchazeč toto zohlední ve své nabídce a započítá do celkové
nabídkové ceny. Předpokládaná hodnota nákladů na publicitu činí 10.000,- Kč bez DPH. Tato položka bude
uvedena zvlášť na krycím listu nabídky.
Předmětem publicity projektu je dodání následujících položek:


Pamětní deska 300x400mm – grafický návrh vytváří SFŽP. Zadavatel požaduje viditelné umístění
po skončení realizace s odolného a kvalitního materiálu (kov).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.100.000,- Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení
Komise č. 213/2008

Doba plnění:

Předmět

CPV

Služby vysazování a údržby zelených ploch

77310000-6

Rostliny

03451000-6

Vysazování

77315000-1

ukončení zakázky nejpozději do 30. června 2015 (předpokládané zahájení realizace
zakázky je v říjnu 2014) s ohledem na vegetační období, požadavky objednatele a
poskytovatele dotace.
Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu.
Bližší časový harmonogram navrhuje uchazeč na základě prostudování projektové
dokumentace.

Místo plnění:

Obec Březí (blíže viz projektová dokumentace)

Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí místa
plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.

Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na splnění kvalifikace jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona hodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Rozumí se cena,
uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je
specifikován v čl. 7.2 zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

Požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním
podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi
zadavatele - Mgr. Bc. Milan Konečný, Pančochy 1084, 664 42 Modřice, a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 26. 9. 2014 do 14:00 hod.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku),
která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s
podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Výsadba biocenter a větrolamu v k.ú. Březí u Mikulova“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené
nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Doklady, které mají původ ze zahraničí, musí být úředně přeloženy do českého jazyka
a ověřené certifikovaným překladatelem.

Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 26. 9. 2014 v 15:00 hod. v sídle zadavatele.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny
ve lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou.
Dále se může otevírání obálek účastnit zástupce poskytovatele dotace.
Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude
kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je podepsaná oprávněnou osobou. Pokud
nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel bezodkladně
vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni uchazeči
jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům do 2 pracovního dne ode dne doručení písemné nebo
elektronické žádosti dodavatele o zadávací dokumentaci adresované kontaktní osobě pověřené činnostmi
zadavatele na adresu Mgr. Bc. Milan Konečný, sídlem K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město, email: konecny@mcgreen.cz, tel.: 605 201 156, korespondenční adresa: Pančochy 1084, 664 42 Modřice.
Zadávací dokumentace je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-brezi_367/.
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace v listinné podobě a položkový rozpočet
v elektronické podobě – na vyžádání za částku 1.964,- Kč bez DPH – potřeba objednat 2 pracovní dny před
vyzvednutím (nebo předáním k přepravě) u osoby pověřené činnostmi zadavatele (konecny@mcgreen.cz).
Při zaslání dokumentace poštou bude k její ceně připočítáno 150,-Kč bez DPH za poštovné, přepravné a
balné.
V rámci objednávky zvolte způsob úhrady a doručení projektové dokumentace včetně slepého výkazu
výměr. V případě možnosti ad b) a c) nezapomeňte uvést dodací adresu.
a) Platba v hotovosti při osobním odběru – platba v hotovosti proběhne u osobního odběru. O termínu
odběru budete informováni. Vyzvednout lze na adrese Pančochy 1084, Modřice, Brno – venkov (pobočka
osoby pověřené zadavatelem), dle dohody s pověřenou osobou zadavatele.

b) Bezhotovostní převod (platba předem na účet) - po obdržení objednávky bude na e-mailovou adresu
zaslána zálohová faktura s příkazem k úhradě. Dokumenty je potřeba uhradit předem na faktuře uvedený
bankovní účet. Po obdržení platby budou dokumenty včetně konečné faktury ihned odesílány
prostřednictvím České pošty, s.p. V případě, že platba nebude provedena do pěti pracovních dnů, bude
objednávka stornována.
c) Dobírka – úhrada za dokumenty proběhne v hotovosti při jejich převzetí poštovnímu doručovateli nebo na
poště v případě nezastižení objednatele na uvedené dodací adrese.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mne kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

V Modřicích dne 9. 9. 2014

_________________________
zástupce zadavatele - Obec Březí
Mgr. Milan Konečný

