Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“),
a se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí, s názvem

„Revitalizace zeleně v Hýskově“
v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí,
výzva č. 27
Zadavatel
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

Obec Hýskov
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Ivanou Týlovou, starostkou
00233307

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa)
Obchodní firma:
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo:
Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:
25597001
DIČ:
CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Zikmundová
Telefon, fax:
+ 420 731 166 078, + 420 515 917 660
E-mail:
zikmundova@grantikacs.com
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Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na služby zadavatel v souladu s ustanovením § 49
ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.
Dne 19. 3. 2013 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce
elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího
znění:
1. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: stačí inženýrský titul "zahradnictví" ze Zahradnické
fakulty VŠZ (dnes Mendelova univerzita) Brno?

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Dle ust. čl. IV. odst. 5) výzvy k podání nabídek zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění
technických kvalifikačních předpokladů uvedených v § 56 odst. 2 ZVZ. Uchazeč je povinen předložit
mj. 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.
Na základě předloženého dokladu musí být zřejmé, že osoba podílející se na realizaci předmětné
veřejné zakázky je stromolezcem, který absolvoval zkoušky, které prověřily, že je odborný
pracovníkem a má praxi a kvalitní vzdělání, které ho opravňují k odborným zásahům a posudkům
dřevin rostoucích mimo les. Zadavatel má za to, že není možné považovat inženýrský titul
„zahradnictví“ ze zahradnické fakulty VŠZ (dnes Mendelova univerzita) Brno za rovnocenný doklad
prokazující kvalifikaci osoby podílející se na realizaci předmětné veřejné zakázky v oboru arboristika.
Uchazeč má možnost prokázat tento požadavek zadavatele prostřednictvím subdodavatele v souladu
s ust. § 51 odst. 4 ZVZ a čl. IV. odst. 8) výzvy k podání nabídek.

2. Jako subdodavatel má být uveden dodavatel rostlin. jedná se o všechny rostliny jednotlivě?
(Příklad: budeme brát rostliny třeba od pěti dodavatelů, do někoho např. část stromů za 50 tis. Kč, od
dalšího školkaře stromy za 5 tis. Kč, od jiného dodavatele třeba kytičky za 500,- Kč -. Ode všech
potenciálních dodavatelů je nutný kompletní soubor dokumentů prokazujících kvalifikaci
subdodavatele?)
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Je nutné rozlišovat mezi subdodavateli, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace, a subdodavateli, jejichž kvalifikaci uchazeč k prokázání splnění části svojí kvalifikace
nepoužívá. Kompletní soubor dokumentů prokazujících kvalifikaci subdodavatel je nutné předložit
pouze u subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč bude prokazovat splnění části
požadované kvalifikace v souladu s ust. § 51 odst. 4 ZVZ a čl. IV. odst. 8 výzvy k podání nabídek.
Subdodavatelé, kteří mají pouze poskytnout uchazeči k plnění veřejné zakázky určité věci (rostlinný
materiál) budou uvedeni v seznamu subdodavatelů (příloha č. 6 výzvy k podání nabídek), nicméně
není třeba u nich kompletní soubor dokumentů dle ust. § 51 odst. 4 ZVZ a čl. IV. odst. 8 výzvy
k podání nabídek.
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3. Vytvoření chodníků a mobiliáře (odpočívadla s lavičkami, pamětní kámen apod.) jako součást
veřejné zakázky je výslovně zmíněno ve výzvě (Kapitola III., bod 1, první odstavec), avšak není
specifikováno ani v projektové dokumentaci, ani ve výkazu výměr.
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Vytvoření chodníků a mobiliářů skutečně není zapracováno do projektové dokumentace a soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V návaznosti na to zadavatel mění vymezení předmětu
veřejné zakázky následujícím způsobem:
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.

Stejně tak zadavatel nadále nepožaduje, aby referenční zakázky obsahovaly poskytnutí služeb
spočívající ve vytvoření chodníků a mobiliáře, tzn. že vymezení předmětu obdobného předmětu
veřejné zakázky se mění následujícím způsobem:
Předmětem obdobným předmětu této veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb spočívající v
kompletní obnově a rekonstrukci zelených ploch obce, vytvoření nových ploch veřejné zeleně.
Dále zadavatel k těmto dodatečným informacím k zadávacím podmínkám přikládá aktualizovanou
přílohu č. 5 – Závazný návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, ve kterém zohlednil
skutečnost, že vytvoření chodníků a mobiliářů není předmětem veřejné zakázky. Zadavatel požaduje,
aby uchazeči v souladu s ust. čl. VIII. odst. 1 písm. c) do své nabídky vložily aktualizovaný návrh
smlouvy o dílo o plnění předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen doplnit aktualizovaný závazný text smlouvy 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. Návrh smlouvy musí být ze
strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou (originál
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče).

4. Ve výkazu výměr rovněž není úprava "stávající občasné vodoteče... kameny zrna 200-500 kg ...
kapraďorosty, vrby a další dřeviny..." (Viz projektová dokumentace, strana 11). Předpokládáme, že
tato část projektu nebude realizována.
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Uchazeč je povinen realizovat předmět díla pouze v rozsahu, který je specifikován v soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. Problematické se jeví ustanovení projektové dokumentace týkající se výběru stromu ve školkách za
osobní účasti zástupce investora. Kvalitativní znaky stromů jsou výše v textu PD jasně stanoveny.
Pokud by se však investorovi nelíbily ve školce objednané stromy a ve školce by jiné stromy tohoto
taxonu nebyly, pak bude nutné dané stromy shánět jinde, čímž zase bude 1. porušena deklarace
subdodavatele (s jeho kvalifikačními předpoklady a bude vybrán jiný subdodavatel, který v nabídce
nebyl uveden a nebyly od něj dodány doklady o kvalifikaci) a 2. budou zvýšené náklady na pořízení
stromů (kdo ponese tyto náklady?).
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K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Postup při změně subdodavatele je uveden v čl. 10.1. přílohy č. 5 výzvy k podání nabídek - Závazný
návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, který stanoví, že zhotovitel (vybraný uchazeč) je
oprávněn zajišťovat plnění předmětu díla prostřednictvím subdodavatele(ů). V případě, že zhotovitel
(vybraný uchazeč) v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
Stejně tak subdodavatel(é) vymezen(i) v seznamu subdodavatelů, který byl přílohou nabídky
zhotovitele (vybraného uchazeč), musí v rámci realizace díla provádět v tomto seznamu
subdodavatelů věcně vymezenou část. Zhotovitel (vybraný uchazeč) je oprávněn změnit
subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a
s předchozím písemným souhlasem objednatele (zadavatele), přičemž nový subdodavatel musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Stejně
tak případná změna subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů v nabídce zhotovitele
(vybraného uchazeče) musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem).
Objednatel (zadavatel) nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. zařízení
Odpovědnost a náklady za výběr subdodavatele a za výběr kvalitního materiálu nese uchazeč sám.

6. Skládkování a skládkovné vybagrované "stavební suti a hutněné drti" - viz bod 1.9. Projektové
dokumentace - příprava území. Předpokládám, že se jedná o body 4 a 5 části 1.2 výkazu
výměr/položkového rozpočtu (str.1). (Je to asi obcí určená skládka či zavážka a bez účtování
skladného?)
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Skládkovné je potřeba započítat při nacenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7. Ornice: není uvedena ve specifikaci, předpokládám, že je opět obecní. (P.S. Zatím jsem
nekontroloval, jestli odpovídají objemy zemin a výkopků s deklarovanou hloubkou a plochou
rozprostření - soulad požadavků projektové dokumentace a výkazu výměr.)
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Uchazeč je povinen realizovat předmět díla pouze v rozsahu, který je specifikován v soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
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II.

Z důvodu nutnosti odpovědi na dotazy uchazečů formou těchto dodatečných informací zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nabídky budou doručeny na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu GRANTIKA České
spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 11. 4. 2013 do 10:00 hodin.
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 zasedací místnosti osoby zastupující
zadavatele na adrese Jánská 448/10, 602 00 Brno, dne 11. 4. 2013 v 10:00 hodin.
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.

V Brně dne 22. 3. 2013

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

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Jana
Zikmundová
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