VÝZVA K PoDÁNí NABíDKY NA VEŘEJNoU zAKÁzKU
,,,Revita|izace ze|eně v městysi Koloveč,,
(Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ||' kategorie na služby, která
není zadávána

podle zákona č. 13z2006 sb., o Veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.)

Veřejná zakázka je spo|ufinancována v rámci operačníhoprogramu Životního prostředí (dá|e jen
,,oPŽP,,)
z prostředků Evropského íondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního fondu
životního prostředí čR.
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Název projektu podpořeného V rámci oPŽP:

,,Revitalizace zeIeně V městvsi KoIoveč,.
RegistračníčísIoprojektu podpořeného v rámci oPŽP. cz,!.02/6.5.oo/12.76782

1. Identifikační údaje zadavate|e veřejné zakázky
1.1 Název zadavate|e

Městys Ko|oveč
1.2 Právní íorma

obec (nebo městská část hIavního města Prahy}
1.3 Sídlo

Adresa:
|Č:

5tát:

U staré fary 142,345 43 Ko|oveč
00253481
česká repub|ika (cZ)

1.4 osoba oprávněná iednat za zadavatele

Titul:

Ing.

Jméno:
Příjmení:
Telefon:

VácIaV
Pergl

Mobil:

+420 724 7A4 537

E-mail:

+42O 379 494

222

vaclav.oergl@mestvskolovec.cz
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1'5 Kontaktní osoba zadavate|e

Titul:

Ing.

Jméno:

Vác|av
Pergl

PřÚmení:

Telefon:

Mobil:

+4ZO 379 494 222
+420 724 184 537

E-mail;

vacIav.p€rgl@mestvskoIovec.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky
2.1 Název veřeiné zakázky
,,Revital|zace ze|eně V městysi Koloveč,,
2.2 Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka ma|ého rÓŽsahu |l. kategorie na s|užby, která není zadávána pod|e
zákona č. x37/2oo6 sb.'
o veřeiných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2.3 K|asifikace předmětu veřejné zakázky dle čísé|níku
common Procurement vocabu|ary (cPV)

77300000-3
77310000-6
77313000.7
77315000-1
77341000-2

Zahradnické sIužby
s|užby Wsazování a údržbyzelených pIoch
sIužby při údržběparků

Wsazování
Prořezání stromů

2.4 BIižšívymezení předmětu veřejné zakázky
V rémci plnění Veřejné zakázky bude reaIizováno zvláště nás|edující:
odstranění 52 m" náletových porostů a nevhodných dřevin (stromv s průměrem kmene pod
10 cm Ve 13o cm
nad zemí a keře)
- kácení 52 k5 stromů (průměr kmene 10-1oo cm ve 1.3o cm
nad zemí)
-

. odborné ošetření 16 ks keřů a 76
ks stromů, vč. instalace 4 ks bezpečnostních Vazeb
- \^isadba 154 ks stromů

výsadba 586 ks keřů
1330 ks trva|ek
- \^ísadba 904 ks cibulovin
- za|ožení mezofi|ní květnaté |ouky o V.ýměře
385 m2, vč. první seče
-

. Výsadba

2.5 Předpok|ádaná

hodnota veřejné zakázky

Předpok|ádaná hodnota Veřejné zakázky činí1745 395 Kč bez DPH.
2.6 Předpok|ádaná doba plnění veřejné zakázky

Předpok|ádaná doba plněnÍveřejné zakázkyje 18.8.2014 až 29.5.2015'
2.7 Místo p|nění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude reaIizována V k.ú. KoIoveč a k.ú. Zichov.
2.8 Záruční doba
ZadavateI poŽaduje minimá|ní záručnídobu na ce|ý předmět zakázkv V dé|ce 24 měsíců.

3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
3.1Kritéria hodnocení
Zák|adním hodnotícím kritériem pÍo zadání veřejné zakázky je nejnižšínabídková
cena V Kč vč. DPH'

3.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotícíkomi5e podIe hodnotícíhokritéria specifikovaného v odst. 3.1 této VýzW.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle Výše nabídkové ceny, a to od nej|evnější po nejdražšínabídku.
4. Podmínky a místo poskYtnutí zadávací dokumentace
zadávací dokumentace vč. všech jeiích pří|oh (projektová dokumentace, výkaz výměr, náVrh smlouvy o dí|o
apod.)je volně ke stažení na Webové adrese: htto://www.mestvsko|ovec.cz

5. Místo a Ihůta pro podání nabídek, dodatečné informace k zadáVacím podmínkám
5.1 způsob a místo podání nabídek

Nabídka musí být podána V |istinné podobě v řádně uzavřené obá|ce, která bude zřete|ně označena nápisem
,,Veřejná zakázka: RevitaIizace zeIeně V městysi Koloveč,.a dovětkem - NEoTEVíRAT.
Nabídku |ze doručit do síd|a zadavatele poštou' Doručovací adresa ie: Městys Ko|oveč, U staré fary 142,
345 43 Koloveč. Nabídku Ize doručit do sídIa zadavateIe rovněž osobně, a sice pracovních dnech:
V době od 7;00 do 11:00 hod a od 11130 do 17|oo hod,
V době od 7:00 do 11:00 hod a od 11:30 do 15:30 hod,
Pá
v době od 7:00 do 11:00 hod a od 11:30 do 14:00 hod.
Pos|ední den Ihůty pro podání nabídek je nutné doručit nabídku do 9:oo hod'
5.2 Lhůta pro podání nabídek

Nabídku je nutné doručit nejpozději do 77. 2014 do 9:oo hod.
Na nabídku, která bude doručena po up|ynutí |hůty pro podání nabídek, se poh|íží,jako by neby|a podána a
komi5e nabÍdku neotevírá. ZadavateI bezodkIadně vyrozumídodavate]e o tom, že jeho nabídka bVIa podána po
up|Vnutí lhůty pro podání nabídek.
V případě podání nabídky poštou je rozhodující datum a čas jejího doručení, nlko|iV datum a čas odes|ání
nabídky.
5'3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatelje opráVněn po zadaVateIi požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o dodatečné iníormace k zadáVacím podmínkám je možnépodat pouze písemně (|istinná zásiIka, e-mai1)
na nás|edujícíadresu: Městys Ko|oveč, lng. Vác|aV PerB|, U staré fary 142, 345 43 Ko|oveč,
e-mail vaclav.perEl(amestvskolovec.cz
Písemná žádost o dodatečnélnformace kzadávacím podmínkám musí být zadavate|i doručena nejpozději 5
pracovních dnů před up|ynutím Ihůty pro podání nabídek. ZadaVateI odeš|e dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně souvisejícídokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Zadavate| VždV uveřejní dodatečné informace kzadávacím podmínkám Včetně přesného znění žádosti o
dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám stejným způsobem, jakým UVeřejni| zadáVací dokumentaci, tj'
Vše bude uveřejněno na webové adrese http://www.mestvskoIovec.cz
Zadavate| můžeposkytnout dodavate|ům dodatečné informace kzadávacím podmÍnkám ibez předchozí
žádosti. ltyto dodatečnéinformace kzadávacím podmínkám musí zadavate| uveřejnit stejným způsobem,
jakým uveřejniI zadávací dokumentaci, tj' Vše opět musí být uveřejněno na Webové adrese
http://www.mestvskolovec.cz
6. Jazyk nabídky
Nabídka mu5í být zpracována a podána v českém jazyce'
7. Proh|ídka místa p|nění
Proh|ídka místa pInění organizovaná zadavateIem se uskutečnídne26.6. 2014 V 10j0o hod.
prohlídky místa plnění or8anizované zadavatelem je před síd|em zadavatele (adresa: Městvs
sraz účastníků
Ko|oveč, U staré farv 142,345 43 Ko|oveč)'
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Prohlídku místa p|nění mohou dodavate|é učinit téŽ nezáVis|e na zadavate|i, neboť místo p|něnÍ je
vo|ně
pří5tupné'

V Ko|ovči dne 1.8.6. 2014

t

Ing' Vác|av Perg|,

_

Městvse Koloveč

34643

lC: 002 53 481,

I

c2oo253481
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