Obec Sudoměřice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na plnění veřejné zakázky

Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti k veřejné zakázce malého rozsahu na služby v otevřeném výběrové
řízení s názvem:

Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí obce Sudoměřice č. 1/2019, o zadávání veřejných zakázek,
ze dne 28. 1. 2019, v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s obecnou
částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci programu Operačního programu Životní prostředí č. 05.
Veřejná zakázka je prováděna v rámci realizace projektu s názvem Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice, číslo
projektu 012/05_18_127/CLLD_16_01_090, programu Operačního programu Životní prostředí č. 05, v integrované strategii
Strážnicko – je i váš kraj, komunitně vedená strategie místního rozvoje (SCLLD) MAS Strážnicko na období 2014–2020
č. CLLD_16_01_090.

Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Obec Sudoměřice
Zastoupené:

Františkem Mikéskou, starostou obce

Sídlo zadavatele:
IČ:
ID datové schránky:

Sudoměřice č. p. 322, PSČ 696 66
00285331
5fxb4vd

Kontaktní osoby zadavatele, administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
Mgr. Bc. Eliška Šebestová / telefon: +420 605 171 109 / e-mail: kapickova.e@seznam.cz
MgA. Petr Drábek / telefon: +420 777 304 644, e-mail: pd.drabek@hotmail.com

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:

Obec Sudoměřice
(dále jen „zadavatel“)

Sídlo zadavatele:
IČ:
ID datové schránky:

Sudoměřice č. p. 322, PSČ 696 66
00285331
5fxb4vd

Zastoupení v dané veřejné zakázce:

Mgr. Bc. Eliška Šebestová, zmocněný zaměstnanec obce
MgA. Petr Drábek, zmocněný zaměstnanec obce

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice
2.2. Informace o zadávacím řízení
Druh (předmět) veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky:
Otevřené řízení
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 900 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je rovněž cenou maximální a nejvyšší možnou za realizaci
předmětu zakázky a nesmí být překročena. Účastník, který předloží nabídku s takovou nabídkovou
cenou, která přesahuje celkovou předpokládanou hodnotu zakázky v Kč bez DPH, bude zadavatelem
vyloučen z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na stanovení nabídkové ceny.
2.4. Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice je dodávka a výsadba
stromové zeleně s tradičními ovocnými výsadbami na vybraných lokalitách Obce Sudoměřice v podhůří
Bílých Karpat, a následná péče v rámci realizace po dobu 3 let.
Poznámka
· Následná péče o plochy v rámci realizace bude v rozsahu intenzivní zálivka a opravy oplocení
a ochrany stromků, náhrada uhynulých jedinců odpovídající sortimentu, bude po dobu 3 let.
· Následná péče o plochy v rámci udržitelnosti projektu po dobu 10 let (období 1/2024 – 1/2034),
v rozsahu intenzivní zálivka a opravy oplocení a ochrany stromků, náhrada uhynulých jedinců
odpovídající sortimentu, bude zajištěna zadavatelem.

Realizace opatření proběhne na dvou výsadbových plochách
· Trať Díly (viz situační výkres v projektové dokumentaci (dále také jen „PD“))
Trať Díly parc. č. 1786/97, výměra 5694 m2, orná půda, vlastnictví: Obec Sudoměřice, č. p. 322,
696 66 Sudoměřice.
· Trať Padělky (viz situační výkres v PD)
Trať Padělky parc.č. 3385 a 3384, 3341 a 3442, 3548 a 3549, 3596 a 3597 orná půda v místě
bývalých sadů a vinohradů o celkové ploše 13 135 m2, vlastnictví: Obec Sudoměřice, č. p. 322,
PSČ 696 66, Sudoměřice.
Technická charakteristika území
Jedná se o ornou půdu na výše uvedených pozemcích (včetně bezpečnostního pásma – pro stromy 3m
a keře 0,5 m od hranice pozemku) bez trvalých staveb a sítí v nezastavěném území obce a navržené
opatření odpovídá schválenému územnímu plánu (mimo záplavovému území, poddolovanému území)
a následné protierozní studii vycházející z průzkumu a řešící i údaje o odtokových poměrech
(viz příloha). Případné další podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, budou vybranému
dodavateli sděleny před podpisem smlouvy. Územně technické podmínky, jako je dostupnost, jsou
řešeny po stávajících komunikacích ve vlastnictví obce. Nejsou známy jiné věcné a časové vazby,
podmiňující, vyvolané, související investice. Elektrická vedení jsou dostatečně vzdálená od ploch
výsadeb.
Podrobný popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
· Projektovou dokumentací zpracovanou společností Mgr. Petr Kulíšek, se sídlem Kostelecké Horky
č. p. 28, PSČ 51741, IČ: 68509065 (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“)).
· Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb, Příloha č. 2 ZD), resp. návrhem Smlouvy o dílo
(Příloha č. 3 ZD), jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍN PROHLÍDKY
3.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude zadavateli realizována dodavatelem na základě Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD),
a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality.
Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení realizačních prací: nejpozději do 30. 4. 2020
Ukončení plnění veřejné zakázky:
do 3 let od ukončení realizačních prací
nejpozději však do 31. 5. 2023
3.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je:
· Trať Díly parc. č. 1786/97, výměra 5694 m2, orná půda, vlastnictví: Obec Sudoměřice, č. p. 322,
696 66 Sudoměřice
· Trať Padělky parc.č. 3385 a 3384, 3341 a 3442, 3548 a 3549, 3596 a 3597 orná půda v místě
bývalých sadů a vinohradů o celkové ploše 13 135 m2, vlastnictví: Obec Sudoměřice, č. p. 322,
PSČ 696 66, Sudoměřice.

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍSTUP ČI POSKYTNUTÍ ZD
4.1. Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami. ZD obsahuje:
· obchodní a technické podmínky;
· požadavky na prokázání splnění způsobilosti a technické kvalifikace;
· požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
· podmínky a požadavky na zpracování nabídky;
· způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;
· projektovou dokumentaci zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět VZ v rozsahu
nezbytném pro zpracování nabídky;
· soupis dodávek a služeb s výkazem výměr.
4.2. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, a na www
stránkách obce Sudoměřice. Listinná forma zadávací a projektové dokumentace nebude poskytnuta.
Adresy domén: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285331
https://www.obecsudomerice.cz/dokument-kategorie/verejne-zakazky/

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
5.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí: 31. 10. 2019 v 15:00 hodin
5.2. Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude zadavateli:
- předložena v jednom originálním vyhotovení v listinné formě, v uzavřené obálce označené slovy
„NEOTVÍRAT“ a označená názvem veřejné zakázky „Protierozní vegetační pásy v k. ú
Sudoměřice“
- bude podepsána osobou/osobami oprávněnými za účastníka jednat a podepisovat,
- bude označena adresou, na niž je možné zaslat účastníkovi případné oznámení o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí
lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- zaslaná poštou na adresu obecního úřadu:
Obec Sudoměřice, č. p. 322, Sudoměřice, PSČ 696 66
- nebo osobně předána na podatelnu
Obec Sudoměřice, č. p. 322, Sudoměřice, PSČ 696 66,
v úředních hodinách obecního úřadu
Pondělí:
7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Úterý:
7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa:
7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek:
7:00 – 12:00, 13:00 – 13:30
Obálka bude zabezpečena proti manipulaci, zalepena tak, aby při běžné manipulaci nedošlo k jejímu
otevření. Přelep obálky, bude opatřen na dvou místech razítkem, případně podpisem.

