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1. IDENTIFIKAČNí ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název zadavatele: Obec Čistá
Sídlo: Čistá 376, 569 56 Čistá
IČ: 00276545
bankovní spojení: ČSa.s., Litomyšl
číslo účtu: 1283369389/0800

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu
je:
• Bohumil Pavliš, starosta obce

- tel. +420461634903
- mobil +420 777 634903
- e-rnail: obec.cista@iol.cz

Kontaktní osobou veřejného zadavatele ve věcech zadávacího řízení a ve věcech technických je:
• Ing. Renáta Ulmannová, MBA - pověřená osoba:

- tel. +420235 311 896
- mobil +420 775 326 632
- e-mail: ulmannova@consultingpro.cz

2. DRUH ZADÁVAcíHO ŘíZENí
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP (dále jen "OPŽP"). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Pokud je uveden odkaz na
Zákon, jedná se o obdobu Zákona.

3. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v obci Čistá -lBK Loučn~

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení ošetření a výsadeb stromů.
Rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací zprasovanou Ing. Milanem Hronem, touto výzvou
k podání nabídky a zadávací dokumentací.
V rámci realizace akce bude vysazeno 39 ks dřevin a ošetřeno 50 ks dřevin v obci Čistá - LBK Loučná.

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován v rámci Operačního programu životního prostředí
z prostředků Fondu soudržnosti/Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. Realizace této veřejné zakázky bude provedena v souladu
s podmínkami Operačního programu životního prostředí v rámci Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu
přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny. Výběr dodavatele
je proveden podle Č. 7 Směrnice MŽP Č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OP ŽP - verze ke dni 25.6.2015, účinná od 1.7.2015.

Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z vyse uvedeného fondu, bude uchazečem
akceptována po celou dobu realizace projektu a rovněž i po její realizaci.
Registrační číslo projektu v rámci OP ŽP (CZ.1.02/6.5.00/15.29689).
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4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

634937 Kč bez DPH (bez rozpočtové rezervy)
659937 Kč bez DPH (včetně pevně stanovené rozpočtové rezervy ve výši 25 000 Kč bez DPH).

5. LHŮTA A MíSTO PRO PODÁNí NABíDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.9. 2015 v 17:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je Obecní úřad Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá.
Nabídku lze osobně podat v době úředních hodin (http://www.cista.info/cz/menu/3/obecni-uradl).

6. POKYNY PRO ZPRACOVÁNí NABíDEK
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originálním vyhotovení zpracovaném dle formálních
a smluvních požadavků veřejného zadavatele dle této výzvy a zadávací dokumentace, která je
přílohou této výzvy.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem
INEOTEVíRAT" a opatřené na uzavření razítkem a podpisem, případně jen podpisem uchazeče,
je-Ii fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-Ii právnickou osobou. Na obálce bude
uvedena adresa, na kterou je možné zaslat vyrozumění uchazeči o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Každá podaná nabídka, respektive Krycí list nabídky, musí být datován, orazítkován (pokud
uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném
v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněno u k takovému úkonu; v takovém případě doloží
uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Nabídka musí být
zpracována na papíru formátu A4 a v českém jazyce. Nabídka bude spojena v jeden celek. Pokud
nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou
zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Nabídku podá uchazeč osobně nebo doporučenou poštou na adresu sídla veřejného zadavatele
do konce lhůty pro podání nabídek.
Požaduje-Ii uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstřfkur , je povinen tuto adresu, telefon, fax,
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-Ii na této adrese
doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMíN PLNĚNí ZAKÁZKY
Veřejný zadavatel předpokládá:

Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení: nejpozději ke dni 30.11.2015

8. ZPŮSOB HODNOCENí NABíDKY
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná veřejným zadavatelem podle základního
hodnotícího kritéria "Nejnižší nabídková cena". Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH.
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9. ZADÁVACí DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky je možné vyzvednout si elektronicky u pověřené

osoby. Kontaktní údaje: Ing. Renáta Ulmannová, MBA, ulmannova@consultingpro.cz.

10. DOTAZY KZADÁVACí DOKUMENTACI
Všechny dotazy a požadavky na dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být písemné
a musí být doručeny na adresu veřejného zadavatele, případně elektronicky na e-mailovou kontaktní
adresu pověřené osoby zadavatele ulmannova@consultingpro.cz a to ve lhůtě nejpozději
6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11. PŘílOHY
- Zadávací dokumentace

obec ~
56956 Č/ST Á

...........................................
Bohumil Pavliš
starosta obce

'-

Úřední deska:

Vyvěšeno: 2.9.2015

Svěšeno: 17.9.2015
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