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Yýzva pro více dodavatelů k podání nabídky na zakázku
spolufinancovanou z Operačního programu životní prostředí

1.Zaďavatel AZ AQUA_GARDEN, spol. s r.o.

Mezi Mosty 1793,530 03 Pardubice, tČ zl+ ga rcl
zapsaná v obchodním rejstříku' vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, odd. C' vložka22498,

Vás tímto, jakožto dodavatele, \yTŠ^,Íá k podání nabídky na kompletní realizaci zakénky malého
rozsahu na služby s názvem :

,,,Reulix,ace průzkumných prací a rpracovóní analýzy rizika starých ekologických zátěží' průmyslový
aredl u obce Dražkovice"

2. Vzhledem k předpokládané hodnotě této veřejnó zaká'zl<y se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu $ 12 odst. 3 zák č. t37/20t6 Sb., o veřejných zakázkách, vplatném znění
(dále jen zvz). Dle $ 18 odst. 5 ZYZnení zadavatel povinen zadávat veřejnou zakázkru malého
rozsahu dle ZYZ, avšak zadavatel je povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace dle s 6 Zvz.

Zakinkaje spolufinarrcovaná z dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí
(dále jen oPŽv a proto zadavatelpři zadávání zakžnky postupuje podle ,,Závazných pokynů pro
žadate|e a příjemce podpory z oPZP" a předpisu Ministerstva pro místní rozvoj ,,Závazné pokyny pro
zadáváni zakázek, spolufinancovaných ze zdtoji EU, nespadajících pod aplikaci zákona ě. 131Daa6
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém obdobi 2a07-2015.*

3. Stručný popis předmětuzakázky :

Předmětem plnění zakáaky je realizace pruzkumných prací a zpracování analýzy rizika
v průmyslovém areálu zadavatele u obce Dražkovice, které v minulosti sloužilo pro zemědělské účely
(silážní jámy s manipulační technikou a skládka kontaminované zeminy).

Pruzkumné práce a analýza rizik budou realizovány dle projektové dokumentace ,*A.nalýza rizik
v areálu byvalého státního statku u obce Dražkovice"' lypfacované v prosinci 2013 společností Vodní
zdroje Ekomonitor spol. sr.o.' Se sídlem Píšovy 8z0,537 01 Chrudim, ICo 15053695, která tvoří
přílohu é. 7 zadávací dokurnentace.

4. Předpokládaná hodnota zakálzl<y ::824.065,- Kě bez DPH

5. Lhůta pro podání nabídek: od 18.08.2014, končí dne 16.09.2014 ve 12,00 hod.



6. Místo pro podání nabídek : kancelař jednatele společnosti p. Daniela řIromádky' Mezi Mosty
1793,530 03 Pardubice

7. Zálgďladní hodnotící kritérium : nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny, přičemž
pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší cenové nabídky po nejlyšší.

8. Vzhledem kvyše uvedeným skutečnostem se nejedná o zadávacíÍízení, podléhající zákonu č.

B7/20a6 Sb., o veřejných zakázkách.

9. Jaryknabídky : nabídka může bý podána v českém nebo slovenském jaryce.

10. Podmínky poskytnatÍ zadánací dokumentace : přímo osloveným dodavatelům zadávaci

dokumentaci posílá zadavate| společně s touto ýzvou. Pro ostatní zájemce je zadávaci dokumentace

vyvěšena na www stránkách zadavatele nebo bude zadávaci dokumentace poskytnuta na základě

písemné Žádosti, doručené zásfupci zadavatele dle bodu 1. této ,ýrvy-

V Pardubicích dne 10.08.2014

Daniel llryomádko, jednatel
AZ AQU.A.-GARDEN' spol.


