Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku:

„Demolice rekreační chaty parc.č. 1614, k.ú. Havraníky“

Zadavatel:
Správa Národního parku Podyjí

1.

Identifikační údaje zadavatele
1.1

Základní údaje

Název: Správa Národního parku Podyjí
Sídlo: Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
IČ:
00837971
DIČ: CZ00837971

1.2

Statutární orgán zadavatele

Statutárním zástupcem zadavatele je Ing. Tomáš Rothröckl – ředitel.
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je organizace
Správa Národního parku Podyjí, zastoupená ředitelem.

1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky:
- Ing. Josef Maxa
Tel.: 515 282 244, GSM: 724 336 642, e-mail: maxa@nppodyji.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických této veřejné zakázky:
- Ing. Jaroslav Křivánek
Tel.: 515 282 251, GSM: 724 35 85 84, e-mail: krivanek@nppodyji.cz

2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1

Způsob zadávacího řízení

Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídek ve věci předmětné veřejné zakázky „Demolice
rekreační chaty parc.č. 1614, k.ú. Havraníky“.
Dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. se jedná o veřejnou zakázkou malého rozsahu.

2.2

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění samostatně stojícího objektu v NP Podyjí a
následná rekultivace pozemku.

2.3

Hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 310 000,- Kč bez DPH.

2.4

Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 15.9.2013.
Nabídky je možno podat osobně v podatelně na adrese zadavatele, a nebo doporučenou
poštou na tutéž adresu, v zalepené obálce označené heslem „Neotevírat – Demolice chaty“.

2.5

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení nabídek uchazečů je výše nabídkové ceny.

3.

Zadávací dokumentace
3.1

Poskytnutí zadávací dokumentace

Základním dokumentem pro nabídkové řízení je projektová dokumentace „Demolice
rekreační chaty parc.č. 1614, k.ú. Havraníky“, zpracovaná Ing. Tomášem Šebestou
(zakázkové číslo 152012) a slepý položkový rozpočet. Kopie dokumentace je součástí
nabídky.
Termín prohlídky místa veřejné zakázky lze dohodnout s Ing. Jaroslavem Křivánkem.

3.2

Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části.

3.3

Požadavek na způsob zpracování nabídky

Nabídky musí být zpracovány písemně, v českém jazyce, bez oprav a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí obsahovat:
- identifikační údaje uchazeče;
- doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele.
- cenovou nabídku.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem
uchazeče nebo zmocněnou osobou.

3.4

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude vyčíslena v Kč, bez DPH, případná DPH bude uvedena samostatně
spolu s celkovou cenou.
Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny dodávky
vymezené v zadávací dokumentaci a je vázán obsahem nabídky po celou dobu výběrového
řízení.
Zadavatel připouští úpravu budoucí smluvní ceny pouze v případě, že objektivně dojde ke
změně rozsahu předmětu díla. V jiných případech zadavatel změnu smluvní ceny nepřipouští.

3.5

Doba a místo plnění zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky v průběhu října 2013, ukončení plnění
veřejné zakázky nejpozději ke dni 30.11.2013.
Místem plnění veřejné zakázky je katastr obce Havraníky.

3.6

Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Znojmo 26.9.2013
Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel

