VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)
Zadávací řízení zahajuje zadavatel dle § 53, odst. 1 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na
profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Revitalizace zeleně 3. a 4. etapa - sídliště v Hostinném
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název
Sídlo / místo podnikání
IČO / DIČ
Osoba zastupující zadavatele
Tel./ mail
ID datové schránky
Adresa profilu zadavatele
Adresa elektronického nástroje

město Hostinné
Náměstí 69, 543 71 Hostinné
00277908 / CZ00277908
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
+420 499 404 730, starostka@muhostinne.cz
dgsbd5f
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-hostinne
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-hostinne

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA
Obchodní firma nebo
Sídlo / místo podnikání
IČO
Osoba zastupující osobu
zastupující zadavatele
Kontaktní osoba
Telefon, e-mail

Ing. Alena Rűckerová
Kryblická 427, 541 01 Trutnov – Kryblice
05150001
Ing. Alena Rűckerová
Ing. Alena Rűckerová
+420 603412846; alena.ruckerova@email.cz
Administrace zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy ze
dne 26.10.2020

4. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMNETACI
Zadavatel uveřejnil výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele podle § 214 zákona.
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na profilu
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-hostinne
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5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provádění sadové úpravy veřejné zeleně za účelem
revitalizace a úpravy zeleně v prostoru sídliště, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, z Operačního
programu životního prostředí, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013749.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nebude s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat.
Veřejná zakázka není rozdělena na části podle § 35 zákona, smlouva bude uzavřena s jedním
dodavatelem, který se na základě hodnocení nabídek umístí na 1. místě v pořadí.

6. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 22.01.2021

Hodina: 10:00

7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK A INFORMACE, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY
Zadavatel umožní podání nabídek pouze v písemné podobě v elektronické formě.
Elektronická adresa pro podání nabídek: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-hostinne
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Nabídky mohou být podány pouze v českém nebo slovenském jazyce.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ;
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných
dokladů jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace k této
veřejné zakázce.
9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA
Zadavatel dle § 114 zákona stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení), uvedené v návrhu Smlouvy účastníka zadávacího řízení a v nabídce vybraného
dodavatele.
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Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky dle nejnižší celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH, která se skládá ze součtu celkových nabídkových cen v Kč bez DPH za výkaz výměr
položkového rozpočtu „A“ 3.- 4. etapa způsobilé výdaje a za výkaz výměr položkového rozpočtu „B“
3.- 4. etapa nezpůsobilé výdaje
PŘÍLOHY

Příloha č. 1_ Zadávací dokumentace

V Hostinném dne 18.12.2020

………………………………
Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Sahánková
Datum: 18.12.2020 09:30:02 +01:00
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