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Pro vodu,

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Oznámení o vyhlášení výběrového

řízení

na zakázku malého rozsahu II kategorie, zadanou mimo režim zákona
137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách s názvem:
"Výsadba ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov"
č.

Zadavatel:
Název:
Sldlo:
IČ:

Obec Rušinov
Rušinov 47, 58301 Rušinov
00268160

Statutárnlorgán:

Vlastimil Pešek, starosta obce

Kontaktnl osoba pro účely zadávaclho

Kontaktní tel:
Kontaktnl e-mail:
Předmět výběrového

řlzenl:

Vlastimil Pešek
Rušinov 47, 583 01
724 288 418
rusinov@seznam.cz

řízení:

Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby 414 ks ovocných stromů vč. dodávky sazenic na
celkem 2070 m v k. území Rušinov a k. území Vratkov.
Sortiment dřevin a přesné rozmfstěnf jednotlivých dřevin řešf výkresy Osazovací plán
1 - 12, který
je součástí projektové dokumentace a zadávacf dokumentace.
Vysazeny budou vysokokmenné prosto kořenné ovocné dfeviny. Jde o tradiční české odrůdy hrušní, jabloni,
slivoní a třešní, vhodných pro vysočinské podmínky.
Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky: 315882 Kč bez DPH.
č.

Zadávací dokumentace:
Zadávacf dokumentace včetně příloh na předmětné výběrové řfzenf může být předána uchazečům na
základě jejich pfsemné žádosti. Písemná žádost o poskytnuti zadávacf dokumentace doručte na
adresu nebo e-mail zadavatele veřejné zakázky
Zadávacf dokumentace včetně přfloh bude také volně ke stažení na:
•
webových stránkách obce:
http://www.obecrusinov.czluredni-deska
Lhůty výběrového řízení:
Vyhlášení výběrového řízenf: 24.07. 2015.
Lhůta pro podání nabfdek začíná běžet dnem vyhlášení výběrového řízení a končf 10. 08. 2015 v
12:00 hodin. Místem podánf nabfdek je výše uvedená adresa zadavatele: Obec Rušinov, Rušinov 47,
583 01 Rušinov.
Zadavatel požaduje úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději do 30. 11. 2015
Místem plnění veřejné zakázky je k. území Rušinov a k. území Vratkov. Dotčená čísla parcel
uvedených katastrálnfch území jsou uvedena ve výzvě k podání nabídky a v zadávacf dokumentaci a
v projektové dokumentaci.
Hodnotící kritérium:
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena.
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V Rušinově dne 24. 07.2015
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Vlastimil Pešek, starosta obce Rušinov,('Qec.
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Hodnotící komise

UNIE
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Pro vodu,
vzduch a přírodu

Pešek Vlastimil
Mgr. Čapek Libor
Dostál Josef
Šimon Pavel
Gerstner Zdeněk

.'

Vidourek Milan
Mgr.Vodičková Jindřiška

V Rušinově

dne 15.7.2015
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