Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 BRNO

Váš dopis zn.:- Ze dne:
Naše zn.: 2287/2014 OŘ BNO

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Dohnal
Telefon: 972 46592
Mobil: 724 205 771
E-mail: Dohnal@szdc.cz
Datum: 28.3.2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ
110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, PSČ 611 43 , Vás

oznamuje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky

„Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina“
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona zadavatel, jako sektorový zadavatel,
nepostupuje při zadání této podlimitní veřejné zakázky podle ustanovení zákona.
Zadavatel postupuje podle aktuálních metodických pokynů Ministerstva Životního prostředí ČR jako Řídícího
orgánu Operačního programu Životní prostředí týkajících se zadávání spolufinancovaných veřejných
zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, a to Závazné pokyny pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP a Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., (dále jen metodické pokyny).

1. Identifikační údaje zadavatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupená Ing. Pavlem Surým, ředitelem Organizační jednotky Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
Zápis v obchodním rejstříku je veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení:
Ing. Pavel Dohnal, tel.: 724 205 771, e-mail: dohnal@szdc.cz
Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:
Ing. Pavla Kotyzová, tel.: 725 030 194, e-mail: kotyzova@szdc.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem zadávacího řízení je realizace stavby „Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na
území kraje Vysočina“, spočívající ve výsadbě stromů a keřů podél tratí za účelem zamezení zavátí
traťových úseků sněhem.
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3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota zakázky činí 5 488 tis. Kč (bez DPH).

4. Doba a místo plnění
Zahájení prací:

od 07.06.2014

Dokončení prací:

do 30.10.2015

Následná péče a garance za dílo:

24 měsíců od převzetí díla

Místo plnění: Pozemky SŽDC s.o. na území kraje Vysočina.

5. Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

7. Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
Nabídky se podávají v listinné podobě. Všechny nabídky musí být podány 1x v originále + 1x v kopii.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a v členění dle požadavků zadavatele.

8. Lhůta k podání nabídky
Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 13.5. 2014 09,00 hodin.

9. Způsob a místo pro podání nabídek
Obálky s nabídkou, označené „Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na území kraje
Vysočina“ - NEOTVÍRAT“ se podávají na adrese Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, PSČ 61143. Osobně podané nabídky se přijímají tamtéž,
v pracovních dnech v době od 7:30 do 13:00 hodin místnost č. 130 - podatelna OŘ Brno.

10. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
O zadávací dokumentaci je možno písemně (příp. e-mailem) požádat nejpozději do 2.5.2014 u
kontaktního pracovníka pro organizaci zadávacího řízení ing. Dohnala. Zadávací dokumentace
( v elektronické podobě ) bude vydávána od 16.4.2014 zasláním na příslušnou adresu. Zároveň je
možno si Zadávací dokumentaci vyzvednout na OŘ Brno, pracoviště Jihlava, Pávovská 2a po předchozí
telefonické domluvě. Zadávací dokumentace bude poskytována bezplatně.

Ing. Pavel Surý
ředitel Oblastního ředitelství Brno
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