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Zadávací dokumentace 
 

 
Na projekt podle pravidel Programu rozvoje venkova ČR s názvem 

„Herní prvky do MŠ Malá Morava“ 

část II. přístupový chodník a oplocení 

 

 

 

Zadavatel: 

 

Název:         Obec Malá Morava                        
Sídlo:           Vysoký Potok 2, Malá Morava, PSČ 788 33, okres Šumperk 
IČ:               00302970                    
Tel. spojení:  +420 583 240 161; +420 724 186 911 
E-mail:  obec@obecmalamorava.cz    
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;  č.ú.: 0006727841/0100 
Kontaktní osoba:   Antonín Marinov, starosta obce  
    
                              

 

Obsah: 

 
1. Bližší vymezení předmětu  zakázky 

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

4. Obchodní podmínky 

5. Hodnotící kritéria 

6. Dotazy 

7. Předání nabídek a hodnocení nabídek 
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1. Bližší vymezení předmětu  zakázky 

  Obecné 

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spočívající v: 
1)  Demontáž stávajícího a vybudování nového přístupového chodníku do MŠ 

2)  Vybudování nového oplocení  
 

Technická specifikace předmětu zakázky 

A) V rámci zakázky budou provedeny tyto práce: 
 

1. Demontáž stávajícího a vybudování nového přístupového chodníku do MŠ 
Stávající přístupová cesta bude nahrazena chodníkem ze zámkové dlažby o rozměrech 30x1m. 
V souvislosti s jeho vybudováním budou provedeny tyto činnosti: 
- odkop zeminy 35 m2 

- dodávka a osazení zahradních obrubníků 60bm 
- dodávka a vytvoření štěrkového podloží 30m2 

- dodávka a položení zámkové dlažby 30m2 

- zaspárování dlažby 30m2 

 
2. Oplocení areálu 
Odstranění stávajícího zničeného plotu a nahrazení novým zahradním pletivem na stávající 
kovové sloupky. 
V souvislosti s jeho vybudováním budou provedeny tyto činnosti: 
Dodávka a kompletní montáž plotového pletiva čtyřhranného potaženého PVC zelené barvy o 
rozměrech 50x 2,5 x 1500 mm o celkové délce 177 m. Dodávka včetně drátu, včetně napínáků, 
příchytek a dalšího materiálu potřebného k montáži. 
 
 

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídky musí po obsahové i formální stránce odpovídat podmínkám této zakázky.  
           

Nabídky musí minimálně obsahovat: 
1) Identifikační údaje uchazeče  
2) Nabídkové rozpočtové náklady 
3) Rozpis a cenu jednotlivých položek nákladů 
4) Cenu celkem a rozpis DPH 

 
 
Nabídky dále musí: 

- být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace 

 

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč (slovy: korunách českých), v členění nabídková cena bez 
DPH, nabídková cena včetně DPH 
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4. Obchodní podmínky 

 1) Bližší vymezení doby a místa plnění veřejné zakázky 
Termín provedení dodávky a služby je stanoven v období 1.7.2011 – 12.8.2011. 
Přesný termín plnění bude stanoven dohodou stran ve  smlouvě tak, aby byly včas a řádně zajištěny 
potřeby zadavatele. 
Místem plnění veřejné zakázky je Malá Morava, místní část Vysoký Potok 
 
 2) Platební podmínky 
Za úhradu fakturované ceny se považuje její odeslání z účtu zadavatele.  
Pro splatnost vystavovaných faktur dodavatelem se stanovuje lhůta 30 dní od data vystavení faktury. 
 
3) Podmínky za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 
Překročení nabídkové ceny se nepřipouští. 

 
5.  Hodnotící kritéria 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena 

 
6. Dotazy 
Případné dodatečné dotazy, vztahující se k zadávací dokumentaci, mohou být směřovány formou 
písemné žádosti, emailem či telefonicky do 15.6.2011 do 15:00hod. 

 
7. Předání nabídek a hodnocení nabídek  
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni předání výzvy k podání nabídky. 
Nabídky, které budou doručovány osobně budou přijímány od 8.6.2011 v pracovní dny do 15:00 hod. 
 
Nabídky předkládejte do 15.6.2011 do 15:00 hod. v zalepených obálkách na adresu zadavatele 
uvedenou v hlavičce tohoto dokumentu a zřetelně je označte jako:  

„V e ř e j n á  z a k á z k a   Herní prvky do MŠ Malá Morava – část II. – přístupový chodník a 
oplocení“ 

 
Otevírání obálek a hodnocení nabídek 
 

Otevírání obálek proběhne v pondělí 20.6.2011 v 16.00 hodin v sídle zadavatele: Vysoký Potok 2, 788 
33  Malá Morava Po otevření obálek a zkontrolování úplnosti nabídek bude následovat vlastní 
hodnocení nabídek. 

  
 

Vysoký Potok 31.5.2011                                         

   
                   Antonín Marinov 

      starosta obce Malá Morava 

 


