Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz
Hodkovice nad Mohelkou, 2. 10. 2015

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Celoroční údržba hřbitova

Zadavatel výzvy:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
00262820/CZ00262820

IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Řezáčová
Tel. 485 145 353, mobil 607 074 162
e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz

Termín zahájení: 1. leden 2016
Termín dokončení: 31. prosinec 2016
Místo plnění:
Hodkovice nad Mohelkou, hřbitov a prostranství před hřbitovem a
kolem kostela, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou p. č. 8/1, 3, 2, 37/1, 26,
28. (viz. příloha č. 4)
Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je celoroční péče o zeleň a odpad na hřbitově a okolí, zimní
údržba a úklid sněhu.
Specifikace zakázky:
Úspěšný uchazeč bude mít za úkol na výše uvedených pozemcích tyto práce:
 sekání trávy, včetně sekání trávy na neudržovaných hrobech, (minimálně 4x ročně
nebo pokud tráva přeroste výšku 10 cm),
 sekání a vyřezávání tzv. náletů a křoví,
 údržba živého plotu,
 likvidace a úklid spadaných větví minimálně 1x týdně, nebo dle potřeby a
klimatických podmínek,
 podzimní úklid listí
 zimní úklid sněhu a údržba schůdnosti cesty a přístupových schodů,
 údržba nádrže na vodu, čištění nádrže na vodu před jarním napuštěním, čištění nádrže
během roku, před zimním obdobím vypuštění vody z nádrže a vypuštění vody
z vodovodního hřbitovního řadu, údržba a opravy dřevěného krytu na nádrži vody,
 údržba a případné opravy hřbitovního nářadí a konví na vodu,
 vývoz kontejneru na hřbitovní odpad (velký na „nákladní auto“), včetně popelnic na
hřbitovní odpad (označené barevné),





likvidace a odvoz bioodpadu vyprodukovaného občany na hřbitově,
likvidace a odvoz odpadu vzniklého při sekání trávy, vyřezávání křoví a hrabání listí,
umísťování kontejneru (velké popelnice) na směsný odpad k silnici v době vyvážení
nasmlouvanou firmou.

Nabídka musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1)
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.1
zákona o veřejných zakázkách (viz. příloha č. 2)
3. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění
profesních kvalifikačních předpokladů).
Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
Další požadavky na zpracování nabídky:





uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy (odpovězeno bude na
dotazy došlé nejpozději do 30. října 2015) a prohlídka místa realizace proběhne v
pondělí 19. 10. 2015 od 9:00 hodin (sraz u vchodu na hřbitov),
veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
variantní řešení nabídky nejsou přípustná
součástí výzvy je i návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3)

Způsob hodnocení nabídek:
Výběrovým kritériem je Nabídková cena vč. DPH.
Předložení nabídek uchazečem:
Svou nabídku v písemné listinné podobě doručte osobně nebo poštou do 11. listopadu
2015 do 16:00 hodin do podatelny Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou,
Náměstí T. G. M. 1 v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – nabídka
ÚDRŽBA HŘBITOVA.
Hodnotící komise:
Mgr. Helena Řezáčová, Ing. Jan Plaček, Pavel Pokorný, Pavel Bobek, Mgr. Kamila
Panušková.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 11. listopadu 2015 od 16:00 hodin v kanceláři
starostky Města Hodkovice nad Mohelkou. Oprávněná osoba se může otevírání obálek
zúčastnit.
Práva zadavatele:


zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění textu nebo zrušení této výzvy



zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním
nabídky



předložené nabídky zadavatel nevrací



odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu



vyhlašovatel má právo vyhlásit další kola výběrového řízení



do doby uzavření smlouvy vést cenová jednání s kterýmkoliv z nabízejících,



neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem

Přílohy číslo:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Místo plnění
…………………………………………
Mgr. Helena Řezáčová - místostarostka

