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Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 2. kategorie (dle závazných pravidel OPŽP) včetně zadávací 

dokumentace 

 

 

 

1. Předmět zakázky: 

 

„Vodní nádrž Nemochovice – II. etapa, Sadové úpravy" 

 

 

2. Zadavatel 

Jméno:   Obec Nemochovice 

Sídlo:   Nemochovice 132, 683 33 Nemochovice 

IČ:    00373508 

Tel.:   +420 517 369 821 

E-mail:    ou.nemochovice@seznam.cz 
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3. Předmět plnění zakázky 

 

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je regenerace a založení krajinného prvku 

ÚSES o celkové ploše 0,707 ha. Podrobnou definici veřejné zakázky stanoví projektová 

dokumentace a výkaz výměr akce. 

 

Rozsah plnění: 

 realizace díla dle schváleného projektu a výkazu výměr  

 protokolární předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

 

Podklady pro zpracování nabídky: 

 zadávací dokumentace 

 projektová dokumentace (na CD) 

 výkaz výměr (na CD) 

 prohlídky místa stavby 

 

Prohlídku staveniště nebude organizována lokalita je veřejně přístupná všem zájemcům. 

 

4. Doba a místo plnění zakázky 

 

Místo plnění:  k.ú. Nemochovice, Jihomoravský Kraj 

Doba plnění:  15.9. 2014 – 31.5. 2014 (předpokládaná doba plnění) 

 

5. Požadavky na zpracování nabídky 

 

Nabídka bude zpracována v jazyce českém v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupce uchazeče, jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a 

zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Nabídka bude předložena v 1 výtisku. 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná platná po celou dobu realizace 

zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplívající ze 

zadávací dokumentace.  
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Obsah nabídky: 

 údaje o uchazeči + krycí list nabídky s uvedení nabídkové cena v Kč včetně DPH 

bez rezervy. 

 položkový rozpočet + krycí list rozpočtu (pozn. rozpočet musí být vyhotoven 

v rozpočtových položkách dle původního soupisu prací, krycí list s cenami bez 

DPH a včetně DPH.) 

 podepsaný návrh smlouvy o dílo 

 požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů dle bodu č. 6 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů 

 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dle ustanovení zákona 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách v platném znění 

 splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v §53 zákona písmeno 

a) až  k) - doložit čestným prohlášením (originál) 

 prokázání profesních kvalifikačních předpokladů  

písm. a) výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence  

písm. b) doklad o oprávnění k podnikání tzn. živnostenský list - na 

„Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost“ 

 prokázání technických kvalifikačních předpokladů   

 – seznam zakázek obdobného charakteru a osvědčení objednatelů o řádné 

a odborném plnění 2 zakázek. 

 

 

7. Způsob hodnocení a hodnotící kritéria 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH bez rezervy. 
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8. Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

9. Platební podmínky 

 

 zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy 

 celková cena díla bude hrazena na základě dodavatelem vyhotovené faktury 

vystavené po předání a převzetí díla a to za uskutečněná a zadavatelem 

odsouhlasená plnění. 

 splatnost faktur je stanovena na 30 dní o de dne doručení zadavateli 

 

10. Místo a termín pro podání nabídky, místo a termín otevírání obálek 

 

Nabídky mohou být uchazeči doručeny osobně nebo doporučeně poštou na adresu 

žadatele: Obec Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nemochovice. Nabídky musí 

být doručeny do 1.9. 2014. do 15:00 hodin včetně. 

Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, která musí být opatřena nápisem „Vodní 

nádrž Nemochovice – II. Etapa, Sadové úpravy“ – NEOTVÍRAT, adresou zadavatele 

zakázky a adresou uchazeče, na níž je možno nabídku vrátit. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 01. 09. 2014 v 17:00 hodin na adrese 

zadavatele. 

 

11. Informace o výsledku výběrového řízení 

 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni. 

 

V Nemochovicích  dne 08 .08. 2014 

 

 

……………………………………… 

         Lubomír Hofírek 

starosta obce Nemochovice 


