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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: Zatravnění parkoviště u Trojhalí 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČO zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ivana Růžičková 

Telefon: 599 443 256 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace a zatravnění plochy u Trojhalí v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava – lokalita Nová Karolina. Jedná se o část parcely č. 3380/1 v k.ú. Moravská Ostrava s celkovou 
výměrou upravované plochy 6.415,59 m². 

Specifikace plnění předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 1 (Požadavky na obsah 
smlouvy) a příloze č. 4 (Fotodokumentace zeminy určené k rekultivaci) této Zadávací dokumentace.  

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria - nejnižší nabídková cena bez DPH.  

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací. 

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky v české měně, v členění: nabídková cena bez 
DPH, samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.  

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy. 

IV. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

V. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originál), v listinné podobě a v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku Zadávací 
dokumentace. 
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1. Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 této Zadávací 
dokumentace. 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena 
proti manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikováno v čl. VI. Zadávací dokumentace. 

4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 
1 Zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá 
uchazeč příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.    

5. Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 této Zadávací 
dokumentace. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným 
způsobem (oprávnění k podpisu - viz. bod 4. tohoto článku Zadávací dokumentace). 

6. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky (zejména návrh smlouvy) 
v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel. 

7. Ostatní. 

VI. Požadavky na kvalifikaci 

1.    Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč doložením: 

 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění; 

 výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm (ní) zapsán, 

Tyto doklady mohou být doloženy v kopiích. 

VII. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 23. 05. 2016 do 9:00 hodin.  

VIII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.652.892,- Kč bez DPH. 

2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

3. Nabídka uchazeče bude v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a 
bude označena: Veřejná zakázka – „Zatravnění parkoviště u Trojhalí“ – neotevírat! 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

6. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

IX. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 

 Fotodokumentace zeminy určené k rekultivaci – příloha č. 4 

 


		2016-05-18T15:00:16+0200




