PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE

zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
„Naše zahrada – náš svět“

I.

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele: Město Velké Hamry
Sídlo zadavatele: Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jaroslav Najman
Telefon: +420 483 369 823
Web, email: www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Martina Vacková
Adresa: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Email: tajemnik@velkehamry.cz
Telefon: +420 483 369 818, +420 777 914 016
II.

Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce se
samostatnými dílčími plněními (stavební práce, služby)
Druh zadávacího řízení: poptávkové řízení mimo režim zákona
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání
veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění projektu vybudování
zahrady v přírodním stylu u mateřské školy ve Velkých Hamrech
Jedná se o vykácení nevhodných dřevin a keřů, provedou se hrubé terénní úpravy a modelace terénu,
demontuje se část stávajícího oplocení a stará kolna. Provede se nové oplocení pozemku do
betonových patek s ocelovými sloupky a pletivem.
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Vykopou se a vybetonují základy pro navržené dřevostavby, jejich výroba a montáž na místě.
Provedou se tesařské a pokrývačské práce a nátěry. Smontuje se dodaný typový skleník na
podezdívce.
Zhotoví se štěrkopískové pěšiny a všechny doplňky a vybavení pro aktivitu dětí.
Průběžně a následně po dokončení budou realizovány práce na úpravě vodoteče, mokřadu. Provedou
se konečné terénní úpravy s výsadbou stromů a keřů, výsadbou sadu zatravněných ploch dle návrhu.

Dílčí plnění 1: „Naše zahrada – náš svět (stavební práce)“
Jedná se o výstavbu několika objektů na zahradě mateřské školy spolu se souvisejícími
terénními a zemními úpravami. Jde o výstavbu dílny (pracovnu) S01, skleník S02, altán s
lávkou S03, stavby pro chovatelství S04, kazatelny (pozorovatelny) S05, altánu Tee Pee S06 a
oplocení areálu a výběhu. Přesná specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu
(výkazu výměr) k dílčímu plnění č. 1 (příloha č. 4a).
Dílčí plnění 2: „Naše zahrada – náš svět (zahradnické a sadové úpravy půdy a porostu)“
Jedná se o péči o stávající vegetační prvky (část 1), zakládání vegetačních prvků (část 2) a
terénní úpravy a materiál (část 3). Přesná specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu
(výkazu výměr) k dílčímu plnění č. 2 (příloha č. 4b).
A to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a
zadávací dokumentací.
Uchazeči mohou podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo samostatně na dílčí
plnění 1 nebo dílčí plnění 2.
Kódy CPV zakázky:
45342000-6 Instalace a montáž oplocení
45400000-1 Práce při dokončování budov
45000000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
45233161-5 Výstavba stezek pro pěší
03451300-9 Keře
03452000-3 Stromy
03451000-6 Rostliny
77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch
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III.

Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: zahrada mateřské školy ve Velkých Hamre parcela č. 463/3 v
k.ú. Velké Hamry
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací dílčího plnění 1: 1. února 2014
Předpokládané datum ukončení stavebních prací dílčího plnění 1: 31. srpna 2014
Předpokládané datum zahájení služeb dílčího plnění 2:
1. února 2014
Předpokládané datum ukončení stavebních prací dílčího plnění 2: 31. srpna 2014
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na telefonním čísle +420 777 914 026
– Bc. Soňa Tůmová.

IV.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota dílčího plnění 1 veřejné zakázky: 800 tis. Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčího plnění 2 veřejné zakázky: 500 tis. Kč bez DPH
Celková předpokládaná hodnota zakázky:
1.300 tis. Kč bez DPH

V.

Poskytování zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace a některé její přílohy jsou zveřejněny na profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595
Části zadávací dokumentace, které nejsou uveřejněny, budou zájemcům poskytnuty
zdarma emailem na základě písemné žádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané
kontaktní osobě na: Email: tajemnik@velkehamry.cz nebo na adresu: Město Velké Hamry,
Ing. Martina Vacková, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry nebo do datové schránky vivbhhv.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné
žádosti zaslané kontaktní osobě zadavatele na email: tajemnik@velkehamry.cz nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu boudou nejpozději do 3 pracovních dnů
zveřejněny na profilu zadavatele. Uchazeči jsou povinni sledovat zveřejňované informace na
profilu zadavatele.
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VI.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek: 2.1.2014
konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17.1.2014 ve 13:00 hod.
Místo: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út,
Čt 7.00 -11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod. nebo po telefonické
dohodě na tel. Čísle + 420 483 369 818.

VII.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VIII.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena,
více je uvedeno v zadávací dokumentaci.

IX.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.

Ve Velkých Hamrech dne 2.1.2014

Ing. Jaroslav Najman, starosta
v.r.
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