Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na dodavatele zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Metodiky zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu OPŽP

Zadavatel:
Obec Staré Sedliště, se sídlem Staré Sedliště č. p. 359, 347 01 Tachov, IČ: 00260142, oznamuje
zahájení výběrového řízení k zakázce na dodavatele služeb s názvem "Parčík u rybníka
v Novém Sedlišti" zadávaného v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z OPŽP,
specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je úprava a doplnění veřejné zeleně v okolí rybníka tak, aby vznikl vzájemně
propojený prostor veřejné zeleně k užitku místních obyvatel i k podpoře biodiverzity a
ekologického vzdělávání a osvěty obyvatel v obci Nové Sedliště.
V rámci lokality dojde k ošetření perspektivních listnatých stromů detailním zdravotním řezem.
Nová výsadba zahrnuje:
- výsadba ovocných stromů podél místní komunikace (jabloň a hrušeň);
- výsadba dubů letních solitérně a do malých skupin;
- výsadba autochtonních keřů do ucelených skupin (kalina obecná, zimolez pýřitý, ptačí zob
obecný, brslen evropský, líska obecná);
- založení květnaté louky;
Součástí výsadby je vybudování mlatových cest a instalace dřevěných laviček a vzdělávacích
infotabulí.
Celkem bude vysázeno 19 ks vysokokmenů 14-16 obvod kmínku (nasazení koruny min. 170 cm)
a 66 ks listnatých kontejnerových keřů, velikost 60-80.
Součástí veřejné zakázky je i následná péče v délce 12 měsíců od výsadby.
Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 813.124,- Kč bez DPH.
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci, kontaktní osoba:
Zadávací dokumentaci včetně jejich příloh je možno vyžádat písemně (dostačující je e-mailem)
po celou dobu lhůty pro podání nabídek u kontaktní osoby. Kontaktní osobou pro toto
zadávací řízení je Mgr. Markéta Zabloudilová, administrátor výběrového řízení, tel.: +420 605
518 616, e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz, případně je zadávací dokumentace
vyvěšena na stránkách obce Staré Sedliště v sekci veřejné zakázky.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov nejpozději do 23. září 2020 do 9:00
hodin.

Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nabídky musí
být podány v českém jazyce.
Ostatní:
Zadavatel je žadatelem o dotaci z Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP),
specifický cíl 4.4. s názvem Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu s názvem
"Parčík u rybníka v Novém Sedlišti" a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly
pro zadávání veřejných zakázek tohoto OPŽP. Zadavatel si vymezuje možnost zrušit výběrové
řízení v případě neposkytnutí finanční podpory, neboť by tato situace představovala důvod hodný
zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Starém Sedlišti dne 9. září 2020
............................................................
Mgr. Jitka Valíčková

