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Výzva k zaslání cenové nabídky
Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání
cenové nabídky na realizaci stavby “Oprava přístupových cest hřbitova v Plesné“ – III. etapa dle
zadávací dokumentace.
Zadavatel:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451,
DIČ CZ00845451
Městský obvod Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná
Obsah nabídky:
Předmětem plnění zakázky je celoplošná oprava přístupových ploch k jednotlivým hrobům veřejného
pohřebiště v Ostravě – Plesné dle zadávací dokumentace.
Stávající přístupové plochy k jednotlivým hrobovým místům, které jsou tvořeny směsí různých materiálů
(zámková dlažba, betonové obruby, betonové dlaždice, betonové kostky, povrchy z litého betonu atd.), budu
nahrazeny zámkovou dlažbou tl. 60 mm přírodní barvy. Stávající přístupové plochy, včetně obrub bude
vybourány, odstraněny a nově provedeny v zámkové dlažbě. Obrubníky budou kladeny do betonového lože
tak, aby nedošlo k dotčení a poškození stávajících hrobových staveb. Prostor vzniklý mezi obrubou přístupové
plochy a stávajícími hrobovými stavbami bude vyplněn kačírkem frakce 1,6-3,2 cm, uloženém na podkladovou
propustnou geotextilii. Taktéž prostor mezi jednotlivými hrobovými místy bude upraven položením propustné
geotextilie s následným vysypání kačírkem frakce 1,6-3,2 cm.
Nabídka bude obsahovat:
•

Uvedení nabídkové ceny: bez DPH, sazby DPH a vč. DPH

•

Předložení položkového rozpočtu

•

Splnění základních kvalifikačních předpokladů

•

Prokázání technické způsobilosti – přehled uchazečem realizovaných odborných zakázek

•

Požadavek na reference

•

Dodací lhůty

Výzva k předložení cenové nabídky bude zveřejněna na webových stránkách MOb Plesná a úřední
desce ÚMOb Plesná.
Zadávací dokumentace bude volně ke stažení na profilu zadavatele veřejných zakázek MOb Plesná
Ostatní požadavky:
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•

splnění základních kvalifikačních předpokladů – oprávnění k provádění díla

•

prokázání technické způsobilosti - přehled uchazečem realizovaných obdobných zakázek

•

požadavek na reference

•

předložení položkového rozpočtu
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•

Statutární město Ostrava
Městský obvod Plesná
starosta
cena nebude následně navyšována

Hodnocení: Nabídky budou hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídková cena
Předpokládaná hodnota zakázky: 818.000,- Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu
Pokyny pro zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné (listinné) formě, v českém jazyce.
Uchazeč použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech:
1. krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1
2. obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů a
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
3. doklady prokazující splnění kvalifikace – příloha č. 2 (kvalifikační předpoklady)
4. prokázání technické způsobilosti - přehled uchazečem realizovaných obdobných zakázek – příloha
č. 3
Kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
•

příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky

•

aktuální výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být doloženy v kopiích.
Další podmínky a požadavky zadavatele
•

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

•

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

•

Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena.

Termín pro předložení nabídky: 18.07.2022 do 12.00 hod.
Místo a způsob podání nabídky:
•

cenová nabídka uchazeče bude doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem, popř.
jinými identifikačními údaji, opatřená adresou uchazeče a označena „Oprava přístupových cest
hřbitova v Plesné“- III. etapa – neotvírat! na adresu ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27
Ostrava – Plesná, případně bude doručena osobním podáním na podatelně ÚMOb Plesná,
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

•

nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek výběrová komise neotevírá a zadavatel
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Upozorňujeme Vás, že zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o dílo rozsah díla pozměnit,
případně neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z uchazečů. Smlouva o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
bude uzavřena jen v případě přidělení dotačních prostředků z vyšších rozpočtů
S pozdravem
Pavel Hrbáč
starosta MOb Plesná
„podepsáno elektronicky“
Přílohy:
Příloha č. 1 – krycí list nabídky
Příloha č. 2 – kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3 - přehled uchazečem realizovaných obdobných zakázek

2/2

Dobroslavická ul. 83, 725 27 Ostrava
www.plesna.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 1649977339/0800

