Město Břeclav
Sp.zn.: MUBR-S 79989/2011 OM
Vyřizuje: Klára Pyskatá
tel.: 519 311 424
e-mail: klara.pyskata@breclav.eu
Datum: 5. 12.2011

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2011,
kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsem rozhodl o
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
„Údržba hřbitovů v Břeclavi v roce 2012"
spočívající v údržbě zeleně a úklidu hřbitovů v Břeclavi, jejíž předpokládaná hodnota činí
330.000,- Kč bez DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 283061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Ing. Čestmír Blažek - vedoucí odboru majetkového
Telefon: 519 311 424
Email: klai-a.pyskata@breclav.eu
2. Předmět soutěže
Údržba hřbitovů v Břeclavi: Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves. dle
specifikací prací - ceníku uvedených v příloze č. 1.
3. Doba a místo plnění
Zahájení a ukončení díla: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Místo plnění: Hřbitovy v Břeclavi (Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová
Ves)
4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1, písm. a) až i) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Výpis z OR, pokud je v něm zapsán, prokázání oprávnění k podnikání.
Reference o obdobných zakázkách v posledních 3 letech.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě.

5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude uvedena:
- cena bez DPH, - samostatně vyčísleno DPH, - cena včetně DPH.
6. Obsah nabídek
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Nabídky budou
zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Předložení položkového rozpočtu v členění, dle specifikace prací - ceníku uvedených
v příloze č. 1.
5. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky.
6. Ostatní.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele a musí
obsahovat zejména smluvní strany, přesný předmět plnění, cenu bez DPH a s DPH, která
zahrnuje veškeré náklady vč. dopravy a je nejvyšší přípustnou. Dále musí obsahovat platební
podmínky, závazné termíny a dobu poskytnuté záruky.
Návrh smlouvy včetně všech příloh bude předán elektronicky ve formátu umožňující editaci.
(doc, rtf).
Dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
7. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 19.12. 2011 v 9:00 hodin.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena:
„Veřejná zakázka - Údržba hřbitovů v Břeclavi v roce 2012 - NEOTVÍRAT".
Při doručení nabídky poštou se za dobu a čas doručení nabídky považuje převzetí zásilky
podatelnou Městského úřadu Břeclav.
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.
9. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná Ing. Čestmírem Blažkem
vedoucím odboru majetkového dne 19. 12. 2011.
Hodnotící kritéria:
1.

nabídková cena

100%

11. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- nevracet podané nabídky.
12. Příloha č. 1 tabulka specifikace prací - ceník
Požadované práce za
jeden rok plnění /
Rozsah prací
Číslo
četnost prací zajeden
rok plnění
Pokosení trávníků
12.140 m 2
1.
8 x pokos s vyhrabáním 4.044 n r x 8
5 x pokos s vyhrabáním 1.126 n r x 5
7 x pokos s vyhrabáním 1.954 n r x 7
8 x pokos s vyhrabáním 5.016 n r x 8
2.
12.140 nť" x 3
shrabání listí
z travnatých ploch
zametání chodníků a
2.610 ra'x2
vybraných ploch
v oblastech památníků
4.
odstraňování
360 hod. / rok
prorůstající trávy z
chodníků
práce s křovinořezem
80 hod. / rok
5.
13 ks x 104
6.
svoz odpadu z košů
(50 1) včetně odklizení
okolí košů
svoz odpadu
7 ks x 104
7.
z odpadkových košů
(30 1) včetně odklizení
okolí košů
8.
5 x sečení
150mzx5
neudržovaných hrobů
l
3 x zametání před OS *
9.
150 m x 3
Cena celkem bez DPH
za 1 rok plení
Samostatné DPH 20%
za 1 rok plnění
Celková cena vč. DPH
za 1 rok
*OS - obřadní síň (Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštorná)

Jednot, cena
bez DPH (v Kč)

Celkem
bez DPH (v Kč)

Poznámka: V cenách musí být započteny náklady na dopravu včetně likvidace vzniklého odpadu.
V Břeclavi dne 5. 12.2011

