
         

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ 

Zadávací dokumentace 

Výběrové řízení na dodavatele informačních prvků a zvonice pro realizaci projektu 
„STEZKA SVOBODY“ 

Název projektu: STEZKA SVOBODY 

Registrační číslo projektu: CZ 0101 

Název zadavatele: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ 

Předmět zakázky:   

Část A) 

Výroba 13-ti informačních prvků  dle dokumentace(příloha č.1) včetně uchycující konstrukce 
a zakotvení do země 

Předpokládaná hodnota zakázky v K č: 
254 800 včetně DPH ( bez DPH 203 840) 

Část B) 

Výroba  zvonice pro upevnění zvonu dle dokumentace (příloha č.2) včetně uchycující 
konstrukce a zakotvení do země 

Předpokládaná hodnota zakázky v K č: 
38 400 včetně DPH (  bez DPH 30720) 

 

 

Datum vyhlášení:  22. listopadu 2010 

Lhůta pro podávání nabídek:  
9. prosince 2010 do 09:00 

Místo pro podávání nabídek:  
Nabídky se podávají doporučeně poštou na níže uvedenou adresu: 

Občanské sdružení Pam ěť, Národního odboje 95, 664 41 Troubsko . Nabídky musí být 
doručeny zadavateli do 9. 12. 2010 do 9.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za 
okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 12. 2010 v 12.00 hodin na OHK Brno-



venkov, Charbulova 168, 618 00 Brno v zasedací místnosti 3.patro.  Při otevírání obálek mají 
právo být přítomni i zástupci uchazečů.  

Název zadavatele:  Občanské sdružení Paměť 

Sídlo zadavatele:  
Národního odboje 95, 664041 Troubsko 

IČ zadavatele:  22736352 

Kontaktní osoba:  
Miroslav Kasáček 

Telefon:  +420605259837         

E-mail:  m.kasacek@atlas.cz 

www.sdruzenipamet.cz 

  

Popis p ředmětu zakázky: 

Předmětem této veřejné zakázky je výroba 13-ti informačních prvků  a zvonice pro upevnění 
zvonu  včetně uchycující konstrukce a zakotvení do země. Technické požadavky jsou blíže 
specifikované v projektové dokumentaci ( viz příloha č.1 a 2). 

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s pevným ukotvením do země  
a jejím předání zadavateli dle nákresu mapy (příloha č.3 - po dohodě se zadavatelem) na 
katastrálním území města Mikulov . 
 
Podmínkou zakázky je ned ělitelnost zakázek A) a B) tzn. dodavatel musí posla t 
nabídku obou částí A) i B) a v p řípadě obdržení zakázky dodržet pln ění obou částí.  

Lhůta dodání / časový harmonogram pln ění / doba trvání zakázky: 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy -  17.12.2010 
 
Zahájení prací - nejpozději 2. 1. 2011 
 
Ukončení prací – nejpozději do 15. 5. 2011 
 
Pevně ukotvené informační prvky a zvonici požaduje objednavatel předat kompletně 
v termínu nejpozději do 15.5.2011. 
 

Místo dodání / p řevzetí pln ění: 

Jihomoravský kraj, katastrální území Mikulov dle dokumentace 

Hodnotící kritéria: 



Celková nabídková cena   50% 
Záruka kvality         30% 
Termín dodání        20% 

Pro hodnocení kritéria „Nabídková cena“(číselné kritérium) se použije následující vzorec 

 nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 

100x…………………………………………………. x váha vyjádřená v % 

 cena hodnocené nabídky 

U nečíselných (subjektivních) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Bodová stupnice 
bude rozdělena podle počtu přijatých nabídek. Nejlépe ohodnocená nabídka získá 100 bodů, 
další nabídky budou ohodnoceny body dle pořadí umístění nabídky. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: 

• Doložit předmět podnikání v daném oboru 

Formální požadavky na zpracování nabídky: 

Nabídka bude: 

• Předložena v 1 originále 1 kopii v písemné formě 
• Předložena v zabezpečené obálce, na které bude uveden název projektu a jeho 

registrační číslo, adresa zadavatele, adresa uchazeče a bude opatřena nápisem 
NEOTVÍRAT – výběrové řízení. 

• Pevně svázaná a zabezpečená proti neoprávněné manipulaci 
• Zpracována v písemné formě v českém jazyce 
• Očíslována vzestupnou číselnou řadou 
• Podepsána oprávněnou osobou jednat za uchazeče 
• Součástí nabídky bude návrh smlouvy s opčním právem, který bude podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem společnosti 

Přílohy:  

viz zadávací dokumentace (přílohy číslo 1 a číslo 2 ) 
 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchaze če: 

Miroslav Kasáček , mail:  m.kasacek@atlas.cz,   tel:+420605259837    

Platební podmínky: 

Platba proběhne bezhotovostní formou prostřednictvím faktur. Platnost faktur bude 
stanovena na dobu 14 – ti dnů.     

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli RRA jižní Moravy, MF, 



NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).viz zadávací dokumentace 

Zadávací řízení se řídí: 

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v operačním programu Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 Fond malých projektů jižní Morava – 
Dolní Rakousko. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.  

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• Zrušit výběrové řízení do podpisu smlouvy, případně veškeré přijaté nabídky 
odmítnout 

• Před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace 
deklarované dodavateli v nabídkách 

• Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit  

 

 

 

 

V Brně dne 22.11.2010     Podpis 

   

 

 

 

     


