EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ RYBÁŘSKÝ FOND
„Investice do udržitelného rybolovu“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dle „Pravidel, kterými se stanovují závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů Evropské unie, platné pro OP Rybářství 2007-2012.“

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Český rybářský svaz, místní organizace Hradec Králové
Přímská 364, 500 09 Hradec Králové
13585576
Vlastimilem Ondráčkem, předsedou MO ČRS Hradec Králové
Václav Mikeš
crs.hk@volny.cz
(+420) 603 919 522

Název a popis předmětu zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodání služby. Jedná se o realizaci prací, které jsou náplní
projektu s názvem: „Opravu a modernizaci rybníka Malšovice“.
Nejedná se o VŘ realizované dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Zadavatel
požaduje dodání níže specifikovaného plnění a nepřipouští dílčí plnění. Zadavatel nepřijímá
variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v ZD.
Služba bude zahrnovat tyto činnosti:
- Celoplošné odstranění nánosů bahna ze dna rybníka a jeho přemístění ke břehu a hrázi
rybníka v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci,
- Zpevnění obvodu rybníka lomovým kamenem dodaným zadavatelem.
Projektová dokumentace k provedení kalkulací potřebných pro zpracování nabídek je k disposici
k vyzvednutí na základě telefonického dohovoru u výše uvedené kontaktní osoby v sídle
zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000,-Kč bez DPH
Doba plnění zakázky: únor – prosinec 2010
Místo plnění zakázky:
Český rybářský svaz, místní organizace Hradec Králové
Přímská 364, 500 09 Hradec Králové

Obsah nabídky:
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu na základě vymezení předmětu zakázky. Kalkulace
prací bude zpracována dle projektové dokumentace s uvedením předpokládaného typu stroje,
ceny za hodinu práce a celkovou kalkulací prací v ceně bez DPH, včetně DPH. Nabídková cena

musí obsahovat plnou hodnotu plnění. Cena musí být pevná a konečná, a nesmí podléhat
jakýmkoli změnám v průběhu doby plnění zakázky. Nabídkovou cenu bude možné překročit
pouze v případě, že dojde v období od podání nabídky uchazeče nebo v průběhu realizace
zakázky ke změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu zakázky.
Uchazeč předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku. Uchazeč je povinen předložit zadavateli údaj o celkovém obratu
zjištěný podle zvláštních právních předpisů za poslední dvě účetní období, z něhož bude
vyplývat, že obrat dodavatele v každém z posledních dvou účetních období činil nejméně 2 mil.
Kč; dodavatel je povinen předložit údaj o obratu ve formě čestného prohlášení, z něhož musí
vyplývat splnění požadavků zadavatele.
Zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné formě v originále v českém jazyce, podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené
nápisem „NEOTVÍRAT – Oprava a odbahnění rybníka, Malšovice“.
Platební a fakturační podmínky:
Platba za službu bude provedena bezhotovostní úhradou na základě dodavatelem vystavených
dílčích daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený
osobou pověřenou objednatelem. Dílčí daňové doklady (faktury) zašle dodavatel na fakturační
adresu objednatele. Objednatel uhradí cenu dle dílčích daňových dokladů (faktur), které musí
obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Lhůta a místo pro podání nabídky:
Datum a hodina pro podání nabídek: nejpozději do 6.ledna 2010 ve 12:00 hodin
Adresa pro podání nabídek: Český rybářský svaz, místní organizace Hradec Králové
Přímská 364, 500 09 Hradec Králové
Nabídku je možné podat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou tak, aby byla podána ve lhůtě
pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoli její odeslání.
Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT – Oprava a
odbahnění rybníka, Malšovice“.
Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak,
že je možné obsah nabídky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako
nabídky předložené po stanoveném termínu.
Datum, hodina a místo konání otevírání obálek a hodnocení: 6.ledna 2010 ve 13:00 hodin
v sídle zadavatele.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:
Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se neotevírá a
nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí
zadavatel písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu uchazeče, který nabídku podal.

Nabídky, které budou předloženy včas a budou posouzeny zadavatelem jako úplné, tzn. splní
všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou hodnoceny podle celkové výše
nabídkové ceny. Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí výsledek výběrového řízení všem uchazečům.
Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k vypracování a podpisu smlouvy o dílo.
V případě neuzavření smlouvy ze strany vítězného uchazeče bude uzavření smlouvy nabídnuto
dalšímu uchazeči v pořadí.
Ostatní podmínky:
 Uchazeči předají svou nabídku bezplatně, z jejího předání nemohou vůči zadavateli
uplatňovat žádné nároky, včetně nároku na vrácení předložené nabídky,
 Uchazeč bere na vědomí, že dle § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případech uvedených v § 84 zákona
č. 137/2006 Sb.,
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu se žádným z uchazečů,
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení – bude předložena pouze jedna nabídka,
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o znění smlouvy o
dílo,
 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
 Navýšení vysoutěžené ceny v průběhu dodávky není přípustné,
zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového
řízení.
Dotazy a vyjasňování zadávací dokumentace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za
účelem její konkretizace, případně vyjasnění sporných záležitostí. Dotazy k zadávací
dokumentaci je možné zaslat písemně elektronickou poštou na e-mail kontaktní osoby
zadavatele. Odpověď na každý dotaz bude zaslána všem uchazečům.
V Hradci Králové

Předseda MO

dne 19 .listopadu 2009

