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Věc: 
 

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby pro akci 

„Regenerace městské zeleně v Nové Roli“ a k prokázání splnění kvalifikace 

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky:         

5.623.000,-Kč bez DPH 

 

 V souladu s ustanovením § 38 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Vás 

vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na výše uvedenou veřejnou 

zakázku.  

Za tímto účelem Vás vyzýváme k podání nabídky za těchto podmínek: 

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, doba a místo plnění: 

Předmětem veřejné zakázky je celková regenerace městské zeleně v Nové Roli, včetně 

všech řešených oblastí mezi vegetačními prvky, to znamená kácení, probírky, ošetření, 

výsadba stromů, výsadba keřů, terénní úpravy, mulčování všech ploch s novou 

výsadbou a regenerace trávníků. 

Termín a místo plnění veřejné zakázky: 

Termín plnění:  

I. etapa      říjen 2009  -  srpen 2010 

II. etapa     srpen 2010  -  září   2011     

 

Místo plnění: Nová Role, Karlovarský kraj  

2. Lhůta a místo pro podání nabídek:  

Nabídky musí být doručeny na adresu Městský úřad Nová Role, Chodovská 236,   

362 25 Nová Role, nebo osobně podány do podatelny MěÚ Nová Role v pracovní dny 

od  8,00 hod. do 15,00 hod., v pondělí a středu do 17,00 hod. (polední přestávka 11:45 - 

12:15), a to nejpozději dne 15.9.2009 do 15.00 hod. Včasné doručení je rizikem 

uchazeče, rozhodující je presentační razítko podatelny MěÚ Nová Role. 

    

 

           

 

 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE:  NAŠE ZN.:           VYŘIZUJE / LINKA:         NOVÁ ROLE DNE: 

 1553/09/Kf Kaufmannová/ 

353 176 321 

      31.8.2009 



3.   Adresa a identifikační údaje  zadavatele:    

      Město Nová Role, se sídlem  

      MěÚ Nová Role, Chodovská 236,  362 25 Nová Role 

      tel: + 420 353 176 311, fax: + 420 353951778 

      identifikační číslo : 00254819 

      daňové identifikační číslo : CZ 00254819 

      zastoupené : Václavem Heřmanem – starostou města 
 

            Kontaktními osobami zadavatele jsou: 

Jiřina Kaufmannová ve věcech zadávacích podmínek (tel./fax:353176321/353951778) 

Ing. Miroslav Kapoun  ve věcech technických (tel./fax: 353176318/353951778) 

 

    4.  Otvírání obálek s nabídkami ve zjednodušeném podlimitním řízení se uskuteční dne                                    

16.9.2009 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ na adrese: Chodovská 236,  362 25 

Nová Role 

 

    5.  Uchazeč  prokáže  splnění  základních  a  profesních  kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 a § 54 zákona, a to čestným prohlášením podle § 62 odst. 2 a doklady podle  

§ 54 zákona. Předložení dokladu o zapsání zájemce do seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů (§ 125 a násl.) dle  § 127 zákona  nahrazuje  předložení  dokladů dle § 53 a  § 

54 zákona.  

 

    6. Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny  

             

    7. Zadávací lhůta - doba, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni je stanovena na 

30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání 

nabídek 

 

    8.  Zadavatel v nabídce uchazeče nepřipouští variantní řešení. 

 

    9.    Výše subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% z objemu nákladů akce. 

  

  10.  Podrobnější informace a stanovení dalších podmínek je v zadávací dokumentaci. 

 

  11. Zadavatel nepožaduje jistotu k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v            

            zadávacím řízení. 

   

  12.  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, popř. zrušit  

            zadání veřejné zakázky bez jakýchkoliv závazků k zájemcům. 

 

13.    Nesplnění i jediné v zadávací dokumentaci požadované podmínky je důvodem   

         k vyloučení ze soutěže. 

(Příl.: Zadávací dokumentace) 

 

                                                                      …………………………………….…….. 

                     Václav Heřman 
                    starosta města Nová Role 

 

 

 



Rozdělovník:      

 

1. ACER – služby pro park, zahradu a krajinu 

 Jan Brunclík 

Borská 31 

            362 63 Dalovice 

 

2.   Jan Peřina - GARDENA 

Husova 744 

357 35 Chodov 

 

 3.   Správa lázeňských parků 

            U Solivárny 2004/2 

360 01 Karlovy Vary  

    

      4.   PE - REZA, spol. s r.o. 

Citice 189 

356 01 Citice 

  

   5.   Sotes Sokolov, spol. s r.o. 

      Chebská 1939 

      356 01 Sokolov 

 IČ 263 62 741 

 


