Statutární město Ostrava
magistrát
Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

SMO/416498/13/LPO/Kys
S-SMO/372169/13/LPO/2

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Sandra Kyselá
+420 599 442 035
+420 599 442 010
skysela@ostrava.cz

Datum:

20.11.2013

Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Náhradní výsadba cyklostezky“.
Předmětem této veřejné zakázky je náhradní výsadba (včetně dodání dřevin) a zajištění následné údržby
dřevin, a to v místě stavby „Cyklostezky – úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová“ po dobu 3 let a v místě
stavby „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec – lávka ke Hradu“ po dobu 5 let od
předání díla objednateli.
Při provádění výše uvedeného budou dodrženy podmínky uvedené:
- v Rozhodnutí č. 36/11 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, vydané Úřadem
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 28.11.2011 a
- v Rozhodnutí č. 79/11/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, vydané Úřadem
městského obvodu Slezská Ostrava dne 22.06.2011 a Rozhodnutím č. 26/12/OP, kterým se mění
předchozí rozhodnutí (79/11/OP), vydané Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava dne
28.02.2012.
Předpokládaná cena této veřejné zakázky na dodávky činí: 435.000,- Kč bez DPH.
S ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. U veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze
strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko 2007 – 2013.
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavky na
zpracování nabídky a další podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí této výzvy. Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.ostrava.cz/.
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Nabídku v písemné formě v jednom originále a v jedné kopii, v českém jazyce, doručte doporučenou poštou
v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem (kontaktní adresou uchazeče), případně jinými
identifikačními údaji odesílatele, a označené:

Veřejná zakázka „Náhradní výsadba - cyklostezky“ – n e o t v í r a t !
na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor legislativní a právní
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256 (Ing. Ivana Růžičková), v pracovních
dnech: pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod. a pátek od 8:00 hod. do
11:30 hod. nejpozději však 02.12.2013 do 09:00 hod.

Ing. Eva Seborská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Zadávací dokumentace
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