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Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na realizaci  

         Lesoparku Na Sluneční 
 

Vážení,  
 

                    zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na realizaci lesoparku Na Sluneční 

v Kořenově - Příchovicích, který je realizován jako jedna z aktivit v rámci projektu, který 

získal podporu financování z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl3 

Česko – Polsko. 

Tato výzva je vyhlašována v rámci výběrového řízení jako Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle pravidel a metodiky Programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česko – Polsko a 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Přiložená dokumentace: 

→ Výzva k podání nabídky 

→ Zadávací dokumentace 

→ Projektová dokumentace 

→ Výkaz výměr (CD) 

→ Krycí list nabídky (CD) 

 

V Kořenově dne 2. 8. 2013 

 

…………………………………….. 

Petra Slavíková,  

ředitelka obecně prospěšné společnosti  

JIZERKY PRO VÁS 
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Název veřejné zakázky 

 

Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku 

realizované v rámci projektu  

LESOPARK NA SLUNEČNÍ 

CZ.3.22/3.3.01/13.03849 
 

Název/obchodní firma JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost 

IČ, DIČ 28665431, neplátce DPH 

Adresa sídla Kořenov 480, 468 49 Kořenov 

Statutární zástupce Petra Slavíková, ředitelka 

Kontaktní osoba Ing. Kateřina Preusslerová, manažerka projektu 

 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prací v rámci projektu Lesopark Na 

Sluneční.  

Veškerá plnění budou provedena dle projektové dokumentace, která je součástí přiložené 

Zadávací dokumentace. 

 

Podmínky plnění veřejné zakázky 

→ Termín zahájení díla převzetím staveniště je stanoven nejdříve na 14/08/2013 

→ Termín dokončení díla předáním dokončené stavby zadavateli je stanoven maximálně 

na 31/10/2013 

→ Faktura bude vystavena po splnění celé zakázky do 10 kalendářních dnů po předání 

stavby a vzájemném odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu prací. 

→ Doba splatnosti faktur bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu zadavateli. 

→ Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. Budou zvlášť uvedeny ceny bez DPH, DPH a cena včetně DPH. 

→ Faktury budou vydány v souladu s výkazem výměr. 

→ Zadavatel nebude poskytovat zálohy 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 259 000 Kč bez DPH. 

Požadavky na zpracování nabídky 
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Zájemce předloží nabídku v této formě: 

1.   Krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele  

2.   Dokumenty požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace: 

→ Vyplněný a oceněný Výkaz výměr 

→ Doklad, jímž dodavatel doloží splnění základních profesních kvalifikačních 

předpokladů (ověřená kopie) 

3.  Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 8. 2013 ve 12.00 hodin. 

Místo pro podání nabídek 

Sídlo společnosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. (budova Obecního úřadu Kořenov) 

Kořenov 480 

468 49 Kořenov 

Způsob podání nabídek 

Osobní doručení nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do podatelny 

Obecního úřadu Kořenov. 
 

Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

LESOPARK NA SLUNEČNÍ a opatřené nápisem "NEOTEVÍRAT".  

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. 

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií (včetně uvedení jejich váhy) a 

metod a jejich hodnocení 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

 


