VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Revitalizace zeleně v Hýskově“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí
v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu
Životní prostředí, výzva č. 27

GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno

Vypracovala: Mgr. Jana Zikmundová

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
na zakázku „Revitalizace zeleně v Hýskově“
OBSAH
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE ..................................... 3

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ ..................................................................................................................... 3

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................................................... 4
IV. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ ........................................................................................ 5
V.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY ................................................................................................ 9

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ........................................................................................ 9
VII. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ................................................................. 9
VIII. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY .................................................................................................. 10
IX. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY ......................................................... 11
X.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ .................. 11

XI. ZADÁVACÍ LHŮTA ........................................................................................................................... 12
XII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ........................................................................ 12
XIII. VÝHRADA UVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PROFILU ZADAVATELE ........................................... 12
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ............................................................................................................. 13
XV. PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI TÉTO VÝZVY ................................................................................. 13

strana 2

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
na zakázku „Revitalizace zeleně v Hýskově“
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE

1) Zadavatel
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
Adresa profilu zadavatele:

Obec Hýskov
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Ivanou Týlovou, starostkou
00233307
https://www.softender.cz/detail/hyskov

2) Zadavatel se v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (v této výzvě a jejích přílohách dále jen „ZVZ“) rozhodl nechat se zastoupit na
základě objednávky při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením osobou níže
uvedenou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného
zadávacího řízení nebude účastnit.
V souladu s § 151 odst. 2 ZVZ však není osobě zastupující zadavatele uděleno zmocnění k zadání
veřejné zakázky, k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, ke zrušení zadávacího řízení, ani
k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
3) Osoba zastupující zadavatele
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno
25597001
CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Jana Zikmundová
+ 420 731 166 078
zikmundova@grantikacs.com

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Tato výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně všech jejích příloh (dále
jen „výzva“) je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek a k prokázání splnění
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení realizovaném na základě § 21 odst. 1 písm. f), § 25
a 38 ZVZ (v této výzvě jako „zadávací řízení“), jehož účelem je zadání podlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Revitalizace zeleně v Hýskově“ (dále jen „veřejná zakázka“). Druhem veřejné
zakázky ve smyslu § 7 odst. 2 ZVZ je veřejná zakázka na služby dle § 10 ZVZ.
2) Zadavatel je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) na
realizaci projektu s názvem „Revitalizace zeleně v Hýskově“, identifikační číslo projektu 16180844
(dále jen „projekt“). Provedení řádného zadávacího řízení na dodavatele předmětu veřejné zakázky
je nezbytnou podmínkou pro udržení dotace na realizaci projektu.
3) Tato výzva spolu se všemi svými přílohami mj. obsahuje kompletní zadávací dokumentaci ve smyslu
§ 44 a násl. ZVZ, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ a údaje o hodnotících
kritériích podle § 78 ZVZ.
4) Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí ZVZ a Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory z Operačního programu životní prostředí, v platném znění.
5) Podáním nabídky do zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky ve smyslu § 17 odst. l) ZVZ včetně případných dodatečných informací k zadávacím
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podmínkám poskytnutých dle § 49 ZVZ.
6) Uchazeči jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a
termíny obsažené v této výzvě a řídit se jimi. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče
ze zadávacího řízení.
7) Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze
zadávacího řízení.

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1) Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a provedení souvisejících stavebních prací a
dodávek spočívajících v kompletní obnově a rekonstrukci všech zelených ploch na návsi obce Hýskov,
vytvoření nových ploch veřejné zeleně. Předmět veřejné zakázky zahrnuje čtyři na sebe navazující
lokality, které jsou kompozičně provázány. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vytvoření
chodníků a mobiliáře, které nejsou předmětem projektu dotovaného z Operačního programu
Životního prostředí.
Veškeré stavební práce, související dodávky a služby, které budou v rámci této veřejné zakázky
realizovány, zadavatel dále označuje jen jako „předmět veřejné zakázky“ či „zakázka“.
2) Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace,
kterou tvoří projektová dokumentace vypracovaná Ing. Alenou Souškovou, sídlem Zástřizly 41, 768
05 Koryčany, a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Pro kácení platí, že předmětem veřejné zakázky je pouze ošetření a odstraňování dřevin, které může
být prováděno po skončení období vegetačního klidu, např. odstranění ruderálního porostu. Ostatní
kácení, ošetření a odstraňování dřevin není předmětem veřejné zakázky, jak je uvedeno v příloze č. 4
– projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Případné irelevantní
odkazy na kácení obsažené v zadávacích podmínkách nebudou brát uchazeči při zpracování svých
nabídek v potaz.
3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.805.000,- Kč bez DPH.
4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín předání a převzetí pracoviště:

do 3 dnů od podpisu smlouvy o plnění předmětu veřejné
zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

den následující po předání staveniště vybranému
uchazeči

Termín splnění veřejné zakázky:

do 30. 11. 2013.

Zadavatel předpokládá, že smlouva o plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena v průběhu
měsíce dubna 2013 v závislosti na termínu ukončení zadávacího řízení a v závislosti na průběhu a
ukončení dotačního řízení.
5) Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky (pracoviště) jsou ulice Dělnická, Náměstí 5. května, Berounská,
Kladenská v obci Hýskov.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
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Druh služeb

CPV kód

Krajinné úpravy

45112700-2

Vysazování stromů

77211600-8

6) Pokud se v této výzvě vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení,
které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.

IV. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ
1) Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných do zadávacího řízení je
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem požadovaných zadavatelem v souladu s
§ 62 a 50 a násl. ZVZ.
2) Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je uchazeč, který splní:
a)

základní kvalifikační předpoklady,

b) profesní kvalifikační předpoklady a
c)

technické kvalifikační předpoklady

v rozsahu stanoveném zadavatelem v bodech 3 až 5 tohoto článku výzvy a který:
3) Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění všech základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v § 53 odst. 1 ZVZ. Všechny základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
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právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu, kterým se rozumí § 49 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující [zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů] nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e)

který není v likvidaci,

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, kterým se rozumí § 5 písm. e) bod 3 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 53 odst. 3 ZVZ uchazeč prokáže splnění výše uvedených základních kvalifikačních
předpokladů předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ, resp. čl. IV. odst. 3) písm. a) a b)
této výzvy],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53
odst. 1 písm. f) ZVZ, resp. čl. IV. odst. 3) písm. f) této výzvy],
c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ, resp. čl. IV. odst. 3) písm. h)
této výzvy],

d) čestného prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ, resp. čl. IV. odst. 3) písm. c) až
e) a g), i) až k) této výzvy].
4) Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených
v § 54 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ. Uchazeč je povinen předložit:
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a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
5) Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených
v § 56 odst. 2 ZVZ. Uchazeč je povinen předložit:
a)

seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek, přičemž tento seznam musí obsahovat minimálně 3 referenční zakázky na
služby, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky, s uvedením jejich rozsahu,
doby poskytnutí a ceny, která činila nejméně 200.000,- Kč bez DPH pro každou referenční
zakázku samostatně.
Předmětem obdobným předmětu této veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb spočívající
v kompletní obnově a rekonstrukci zelených ploch obce, vytvoření nových ploch veřejné zeleně
včetně chodníků a mobiliáře.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta
veřejnému zadavateli, nebo

2.

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo

3.

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby podílející se na realizaci předmětné veřejné
zakázky v oboru arboristiky. Tímto osvědčením je např. certifikát ETW či certifikát „Český
certifikovaný arborista“ nebo jiný obdobný doklad prokazující odbornou kvalifikaci osoby
v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ.
6) Prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
a)

Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Dle § 62 odst. 3 ZVZ se
splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč splňuje všechny kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem.
Uchazeči jsou tedy povinni prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů uvedených
v článku IV. odst. 3) až 6) této výzvy předložením pouze jednoho čestného prohlášení.
Zadavatel uchazečům doporučuje použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této
výzvy.
Uchazeči tedy nejsou povinni v nabídce předložit jednotlivé doklady uvedené v článku IV. odst.
3) až 6), 9), 10) písm. a), 11) a 12) této výzvy, tj. výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení
příslušného finančního úřadu, doklad o oprávnění k podnikání, seznam významných služeb, atd.

b) Doklady uvedené v článku IV. odst. 3) až 6), 9), 10) písm. a), 11) a 12) této výzvy je v souladu s §
62 odst. 3 ZVZ povinen předložit uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
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kvalifikace uvedených v článku IV. odst. 3) až 6), 9), 10) písm. a), 11) a 12) této výzvy.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
§ 82 odst. 4 ZVZ.
V případě kvalifikačních předpokladů uvedených v článku IV. odst. 3) až 6) této výzvy, jejichž
splnění se prokazuje čestným prohlášením, nebude zadavatel požadovat, aby uchazeč, se
kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, předložil před jejím uzavřením tato jednotlivá
čestná prohlášení, pokud jsou již obsažena v nabídce uchazeče v čestném prohlášení dle článku
IV. odst. 7) písm. a) této výzvy.
V souladu s § 57 odst. 2 ZVZ doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
7) Náležitosti čestného prohlášení
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná
zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
8) Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle
§ 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a) ZVZ.
9) Společná nabídka několika uchazečů
a)

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů v souladu s § 51 odst. 5 ZVZ povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a
profesního kvalifikačního předpokladů podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni uchazeči společně.

b) V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči ve smyslu § 51
odst. 5 ZVZ, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
10) Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem
a)

Dle § 51 odst. 7 ZVZ zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle
právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu
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požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
c)

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.

11) Prokazování splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
Dle § 51 odst. 7 ZVZ prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky, předloží doklady
prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do
českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.
12) Důsledky nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §
58 ZVZ, musí být zadavatelem v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

V. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném textu
smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „smlouva“), který je přílohou č. 5 této výzvy.
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, přičemž povinně použije tento závazný text
smlouvy.
2) Uchazeč je povinen doplnit závazný text smlouvy, který je přílohou č. 5 této výzvy, pouze v místech
k tomu určených a pouze o požadované údaje. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jiná
ustanovení závazného textu smlouvy, než ta, u kterých je to zadavatelem výslovně stanoveno.
3) Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně
zmocněnou (originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče).

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1) Nabídková cena je cenou pevnou, kterou není možno překročit. Musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady uchazeče nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu veřejné zakázky.
2) Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena v Kč na krycím listu
nabídky a v návrhu smlouvy, a to v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně
DPH po jednotlivých aktivitách.

VII. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
1) Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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VIII. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
1) Požadavky na obsah nabídky stanoví § 68 ZVZ. Kromě dokumentů uvedených v předchozích článcích
této výzvy, případně neuvedených v této výzvě, avšak požadovaných ZVZ, je uchazeč povinen
předložit ve své nabídce tyto doklady a informace:
a)

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní adresy pro písemný
styk (včetně e-mailové adresy) mezi uchazečem a zadavatelem, resp. osobou zastupující
zadavatele. Za tím účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 1 této výzvy vzor
krycího listu nabídky.

b) Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („položkový
rozpočet“) doplněný uchazečem na základě této výzvy. Uchazeč je povinen použít a doplnit
tabulky (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou přílohou č. 4 této výzvy.
Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Výpočet
nabídkové ceny musí být doložen včetně rekapitulací. Nabídka může být hodnotící komisí
vyřazena, pokud nebude výkaz výměr sestavený uchazečem řádně vyplněn. Všechny položky
rozpočtu tak musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno
uvedené množství, popisy položek nebo měrné jednotky.
c)

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo o plnění předmětu veřejné zakázky, jehož
závazný vzor tvoří přílohu č. 5 výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.

d) Uchazeč ve své nabídce předloží seznamy a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ. Uchazeč
může tuto svou povinnost splnit předložením vyplněného vzorového dokumentu nazvaného
„Informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ“, který je přílohou č. 3 této výzvy.
e)

Uchazeči dále předloží harmonogram plnění veřejné zakázky. V harmonogramu uchazeči
zohlední požadavek zadavatele na termín předání a převzetí pracoviště, termín zahájení plnění
veřejné zakázky a termín splnění veřejné zakázky, jak je zadavatel vymezil v ust. čl. III. odst. 4)
této výzvy.

f)

Má-li uchazeč v úmyslu zadat část předmětu plnění veřejné zakázky jednomu či více
subdodavatelům, zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce věcně specifikoval tyto části
veřejné zakázky a uvedl identifikační údaje každého subdodavatele (v nabídce předloží jejich
seznam v souladu s přílohou č. 6 této výzvy). Subdodavatelem ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. i)
ZVZ je myšlen každý subdodavatel, který je pro plnění veřejné zakázky významnější. Vzhledem
ke skutečnosti, že významnou část předmětu veřejné zakázky tvoří pořízení rostlinného
materiálu, za subdodavatele je mj. považována i osoba, od které bude opatřen předmětný
rostlinný materiál, tzn. že tato osoba bude uvedena v seznamu subdodavatelů.

2) Zadavatel žádá uchazeče, aby sestavil dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:
a)

krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),

b) čestné prohlášení uchazeče o splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů (příloha č.
2 této výzvy),
c)

oceněný položkový rozpočet,

d) informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 3 této výzvy),
e)

závazný návrh smlouvy v souladu s čl. V této výzvy (příloha č. 5 této výzvy),

f)

harmonogram plnění veřejné zakázky,

g)

seznam subdodavatelů (příloha č. 6 této výzvy),

h) další dokumenty, jsou-li požadovány touto výzvou, nebo ZVZ [např. v případě společné nabídky
několika uchazečů smlouva dle článku IV, bodu 10, písm. b) této výzvy].
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IX. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
1) Zadavatel ve smyslu § 70 ZVZ nepřipouští varianty nabídky.
2) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom originále
(viditelně označeném „ORIGINÁL“), jedné kopii (viditelně označené „KOPIE“) a v elektronické kopii (v
běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči.
3) Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho
svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
4) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu GRANTIKA České
spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno nejpozději 3. 4. 2013 do 10:00 hodin. Obálka obsahující
nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním v pracovních dnech od 8:00
hod. do 15:00 hod.
5) Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené, neporušené obálce (balíku) zřetelně označené
nápisem:
„NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Revitalizace zeleně v Hýskově“.
6) Na obálce bude v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 ZVZ uvedena adresa, na kterou bude případně
možné zaslat uchazeči oznámení dle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ.
7) Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich
doručení.

X. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
1) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
a) V souladu s § 49 odst. 1 ZVZ jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatelé budou své případné písemné
žádosti o dodatečné informace doručovat na kontaktní adresu nebo kontaktní e-mail osoby
zastupující zadavatele.
b) Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti,
odešle současně všem zájemcům, kterým byla zaslána tato výzva, příp. dodavatelům, kteří požádali
o poskytnutí této výzvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele dle
článku X. odst. 1) písm. a) této výzvy.
c) V souladu s § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění
žádosti na profilu zadavatele.
d) Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí písemné žádosti.
2) Prohlídka místa plnění
a) Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční na
základě individuální telefonické domluvy se zadavatelem. Uchazeči, kteří budou mít o prohlídku
místa plnění zájem, se dostaví v domluveném termínu na adresu sídla zadavatele.
b) Dodavatelé, kteří budou mít o prohlídku zájem, se přihlásí nejpozději 5 pracovních dnů předem
telefonicky osobě odpovědné za prohlídku. Osobou odpovědnou za prohlídku je pí. Ivana Týlová,
tel.: +420 311 635 179, + 420 724 181 074.
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c) Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě
mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není
dotčeno oprávnění dodavatele požadovat poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám v souladu s ustanovením tohoto článku výzvy.

XI. ZADÁVACÍ LHŮTA
1) V souladu s ustanovením § 43 ZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné
zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 3
měsíců.
2) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

XII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
1) Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich
kontrolu dle § 71 odst. 9 ZVZ na svém zasedání konaném v sídle osoby zastupující zadavatele, tj. na
adrese GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno dne 3. 4. 2013 v 10:00 hodin.
2) V souladu s ustanovením § 71 odst. 8 ZVZ mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek, právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel bude po
přítomných zástupcích uchazečů požadovat, aby oprávněnost účasti při otevírání obálek
s nabídkami prokázali (předložením občanského průkazu a doložením např. plné moci nebo
aktuálního výpisu z obchodního rejstříku) a svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných
uchazečů. Pokud zástupce uchazeče nebude schopen svoji oprávněnost účasti při otevírání obálek
s nabídkami prokázat, nebude mu umožněno, aby se tohoto jednání účastnil.

XIII. VÝHRADA UVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PROFILU ZADAVATELE
1) Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele:
a)

v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ oznámit uveřejněním rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu
nesplnění kvalifikace. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;

b) v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ oznámit uveřejněním rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena. V takovém případě se rozhodnutí
o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;
c)

v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty
vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům poskytovatele dotace.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
3) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude na projekt poskytnuta
podpora v rámci OPŽP.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky a upřesnit
její konečné znění s výjimkou jejích podstatných náležitostí. Za podstatnou se považuje taková
změna, která by rozšířila předmět veřejné zakázky, za použití v původním zadávacím řízení umožnila
účast jiných dodavatelů, za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější
nabídky, nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. Takováto
případná změna smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena v souladu
s příslušnými ustanoveními ZVZ.
6) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

XV. PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI TÉTO VÝZVY
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky,
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů,
Příloha č. 3 – Informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ,
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
Příloha č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky,
Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů.

V Brně dne 15. 3. 2013

Mgr. Jana Zikmundová
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
v zastoupení zadavatele
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