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 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na služby 

Název veřejné zakázky: 

„Údržba zeleně a dřevin MČ Březiněves, nové plochy“ 

Zadavatel: 

MČ Praha – Březiněves 

(dále jako „MČ“) 

 

Zadavatel vystupuje v tomto zadávacím řízení jako veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona.  

Dále zadavatel:  

•  tuto veřejnou zakázku označuje dle její předpokládané hodnoty jako veřejnou zakázku malého 
rozsahu. 
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1.   Zadavatel  

1.1 Základní údaje  

Název: MČ Praha – Březiněves 

Sídlo: U Parku 140, 182 00 Praha 8 – Březiněves 

IČ: 00240109 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Jiří Haramul, starosta městské části  

1.2 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

Zadavatel se v souladu s ustanovením § 151 zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení 

zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje 
požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se tohoto zadávacího řízení.  

Osobě, zastupující zadavatele, zadavatel neudělil zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení 
dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

Název: AAA zakázky s.r.o. 

Sídlo: U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 

doručovací adresa společnosti: Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov 

IČ: 28960335 

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Hájková 

Mobil: + 420 603 525 970 

E-mail: hajkova@aaazakazky.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a to provádění „Údržba zeleně a dřevin MČ 
Březiněves, nové plochy“. 

Zadavatel převzal další pozemky, na kterých je potřeba provádět údržbu zeleně a dřevin 

2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

77300000-3 Zahradnické služby 

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch 

50000000-5 Opravy a údržba 

2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její plnění 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ……………………….… 350.000,- Kč (bez DPH) 

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná hodnota zakázky je 
stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 

Zadavatel požaduje po vítězném uchazeči, aby minimálně jeden jeho pracovník byl k dispozici 24 
hodin denně 7 dní v týdnu pro případy potřeby okamžitého řešení nastalého problému (např.: 

odstranění spadlého stromu). Tuto skutečnost potvrdí uchazeč čestným prohlášení, kde bude 

uvedeno, jak dostupnost takového pracovníka zajistí. 

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:          červen/2015 
Maximální konečný termín realizace veřejné zakázky:             leden/2018  

V případě, že zadávací řízení bude ukončeno po termínu předpokládaného zahájení plnění, bude 

počátek vlastního plnění upraven tak, aby doba realizace byla ukončena 19.3.2018. 

mailto:hajkova@vaaazakazky.cz
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2.4 Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou 

cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem: 

 Jednotlivé jednotkové ceny musí obsahovat všechny případné náklady uchazeče.  

 Jednotkové ceny musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a 

včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. poplatky, 

vedlejší náklady, eliminace rizik spojených s realizací předmětu plnění veřejné 

zakázky/pojištění, příp. cestovní náklady apod.). 

 Jednotkové ceny  budou uvedeny na krycím listu nabídky (viz. příloha č. 1 zadávací 

dokumentace). V případě společné nabídky budou na krycím listu uvedeni všichni uchazeči a 

krycí list bude podepsán osobami oprávněnými jednat jménem každého z uchazečů, případně 
bude společnou nabídku podepisovat za některého z uchazečů podávajících tuto společnou 

nabídku zástupce (zmocněnec) na základě plné moci. 

 Jednotkové ceny budou stanoveny v české měně. 

 Jednotkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné.  

 Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá 

uchazeč. 

POVINNÉ prohlášení uchazeče v nabídce! 

Uchazeč je povinen v nabídce předložit následující prohlášení:  

„Uchazeč (konkrétně název či firma) tímto závazně prohlašuje, že jednotkové ceny obsahují veškeré 

jeho náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení předmětu zakázky, včetně všech přímých 
a nepřímých nákladů.“ 

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o poskytování služeb dle této zakázky předloží 

pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) nebo pojistný certifikát (pojistku) vystavený 
příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle 

zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 

pojistných událostí), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této zakázky, s limitem pojistného 

plnění nejméně 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojišťovacím roce, 

přičemž spoluúčast uchazeče z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5% z pojistného plnění a 
podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám 

poskytujícím předmětné činnosti v České republice. 

Z předložené pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) musí vyplývat, že pojistný vztah založený 

pojistnou smlouvou bude trvat po celou dobu plnění předmětu této zakázky, popř. po celou dobu 

plnění předmětu této zakázky bude ze strany Uchazeče pojistná smlouva prodlužována nebo 
obnovována. 

Neexistence takové platné pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude mít za následek neuzavření 
smlouvy s uchazečem nebo její následné okamžité vypovězení. 

 

4. Kvalifikace dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace a doba prokazování splnění 

kvalifikace 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona, 
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, 

c) předložení čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, 
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d) splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona, 

4.1 Formy prokazování kvalifikace 

4.1.1 Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady 
podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis 

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

v ní zapsán) v plném rozsahu.  

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 

písm. a) zákona, a § 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat 
všichni dodavatelé společně.  

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 
4.1.2 použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 

zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné 
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle 

věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis 

nebo zadavatel nestanoví jinak.  

4.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se 

subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 
písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 

4.1.3 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční 

dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným 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.  

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; to platí i v případě, 

prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem 
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

4.1.4 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

4.1.4.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
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podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, 
v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 

veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky.  

Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele   

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění 

základních kvalifikačních předpokladů.  

4.1.4.2.   Systém certifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění 

kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 
dodavatelem. 

4.1.4.3.    Zahraniční seznam dodavatelů 

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

(dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, 
který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento 
výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě 

bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční 
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního 

seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních 
předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.  

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 zákona nebo, 

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 

kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem   

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný 

k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 

Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace 

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje 
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.  

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 143 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních 
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu 

se seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění 

základních kvalifikačních předpokladů. 

4.2 Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 

dnů.  
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V nabídce postačí doložit prosté kopie; před podpisem Smlouvy je uchazeč povinen předložit originály 
těchto listin nebo jejich ověřené kopie. 

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení zájemce, 
musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno 

osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. 

Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

4.3 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 

4.3.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč v souladu s § 62 odst. 3 zákona prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 
53 odst. 1 zákona. 

Uchazeč může pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu použít přílohu ZD č. 3: Čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

4.3.2 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 

a) § 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; Oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. 
 

 

4.3.3 Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. 

Uchazeč může pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu použít přílohu ZD č. 3. Čestné prohlášení 

o ekonomické a finanční způsobilosti. 

4.3.4 Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu.  

4.3.4.1 § 56 odst. 2 písm. a) zákona 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo 
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo 
- smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 

Předložení dokumentů, z nichž bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu 
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb 
realizovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 1 službu obdobného charakteru - 

odpovídající typově podobnému předmětu plnění této veřejné zakázky v min. objemu 100.000,- Kč bez 

DPH. 
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Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona 
předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné 

splnění výše uvedené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

 Obsahem seznamu i osvědčení bude: 

- Identifikační údaj objednatele 
- Specifikace poskytnutých dodávek 
- Rozsah a cena poskytnutých dodávek (je třeba uvést zejména údaje, z nichž bude patrné, zda 

je naplněna minimální úroveň kvalifikačního předpokladu) 
- Doba poskytování služeb 

- Prohlášení objednatele o řádném plnění 

- Označení osoby, která doklad vyhotovila 
- Datum vyhotovení osvědčení 

4.3.4.2 § 56 odst. 2 písm. e) zákona 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Dodavatel, který předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 

příslušných služeb.  

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předložením výše uvedených dokumentů, z nichž 

bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu 

složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží osvědčení o způsobilosti k práci ve 
výškách a doklad o kvalifikaci provádění prořezu dřevin (např.: zk. ETV nebo absolvování komplexní 

péče o dřeviny v Mělníku apod.) 

 

5. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky zadavatele jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel jako 
součást zadávací dokumentace (příloha č. 2 – Návrh smlouvy). Tento návrh smlouvy je pro uchazeče 

závazný a nelze jej měnit. Uchazeč do návrhu smlouvy pouze doplní požadované identifikační údaje a 
údaje, které jsou předmětem hodnocení (cena). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče předloží uchazeč jako součást své nabídky. V případě, že nabídka bude 
podepsána zástupcem (zmocněncem), musí být originál této plné moci součástí nabídky.  

V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni uchazeči a návrh smlouvy bude 

podepsán osobami oprávněnými jednat za každého uchazeče nebo bude návrh smlouvy podepsán 
zmocněncem k podepisování společné nabídky a součástí bude originál této plné moci. 

Součástí nabídky musí být také návrh smlouvy v elektronické podobě (ve formátu *.doc), bez podpisu 
oprávněnou osobou. 

 

6. Technické podmínky 

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy, státními technickými normami souvisejícími 

s předmětem soutěže a předpisy související s bezpečností práce a ochranou zdraví. Kvalitativní 
podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že služby budou v kvalitě podle těchto 

norem a smluvních podmínek.  

 

7. Prohlídka místa plnění (§49 odst. 5 zákona): 

Prohlídku místa zadavatel neuskuteční.  
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8. Hodnocení nabídek 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu.  

subkriteria: 

 Sečení a sběr trávy, sběr odpadků, obsekání (m2); 

 Úklid spadaného listí (m2); 

 Výsadba stromu do 800 mm šířky balu včetně hloubení jamky a ukotvení do 

trojkulí (ks); 
 Výsadba keře do 200 mm šířky balu (ks); 

 Výchovný řez stromů výška do 9 m (ks); 

 Průklest – řez keřů do 5 m (ks); 

 Postřik na široko, včetně odstranění uschlých rostlin (m2); 

 Zálivka - 150 l vody na1 strom, včetně dovozu vody; 

 Postupné kácení nebo prořezání stromů při pomoci mobilní plošiny (hodina); 

 Pokácení stromu ve ztížených podmínkách (do 40 cm průměru stromu); 

 Pokácení stromu ve ztížených podmínkách (od 70 cm průměru stromu); 

 Pokácení stromu ve ztížených podmínkách (do 100 cm průměru stromu); 

 Řez stromu stromolezeckou technikou (hodina); 

 Odstranění pařezu (m2); 

 Odstranění nevhodných dřevin (m2). 

Uchazeč ve své nabídce uvede výši jednotkových cen u jednotlivých subkriterií v Kč včetně DPH. 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované jednotkové ceny. Podmínění nebo uvedení několika 
rozdílných hodnot na různých místech v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 

uchazeče z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení 
jednotkové ceny v jiné formě či měně než zadavatel požaduje.  

Jednotlivé jednotkové ceny budou seřazeny podle pořadí. Po té za jednotlivá subkriteria pořadí sečtou. 

Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižším číslem součtu. 

 

9. Další zadávací podmínky zadavatele 

9.1 V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce 

požaduje předložení 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. Totéž platí v případě podpisu 
návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán 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. 

9.2 Zadavatel jako další zadávací podmínku požaduje, aby uchazeč v souladu s ustanovením § 44 

odst. 6) zákona ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 
jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. 

Přílohami k Seznamu subdodavatelů budou v nabídce předložena prohlášení jednotlivých 
subdodavatelů podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za subdodavatele, v nichž 

subdodavatelé projeví souhlas podílet se naplnění veřejné zakázky ve specifikované části. 

9.3 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 
poplatků. 

 

10. Další informace k zadávacímu řízení 

10.1  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Zájemce je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat na adresu společnosti AAA zakázky s.r.o., 

Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov, K rukám Mgr. Šárky Hájkové. Písemné žádosti o dodatečné 
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informace k zadávacím podmínkám mohou být doručeny e-mailem, nebo poštou nejpozději 5 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

10.2 Termín a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. června 2015 v 16:30 hodin. Podáním nabídky se rozumí 

doručení nabídky na adresu zadavatele. Za včasné doručení odpovídá uchazeč.   

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele. 

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na adrese zadavatele, v úřední dny. Obálka bude řádně uzavřena 
(v uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky 

a seznámení se s jejím obsahem), označena: “VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ s uvedením názvu veřejné zakázky 
a  s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce, na níž je možné 

v souladu s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.  

10.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami  

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele a osoby pověřené 

zadavatelskými činnostmi max. 1 zástupce každého zájemce, který se prokáže, v případě statutárního 
zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby, plnou mocí vystavenou statutárním 

orgánem zájemce a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost. Osoba zastupující zájemce svou 
přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního zájemce je 

dále možná přítomnost jednoho tlumočníka. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. června 2015 v 16:30 hod. v zasedací místnosti 
zadavatele. 

 

11. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán 

Délka zadávací lhůty: 90 dnů  

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje zájemcům, s nimiž 

může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 
odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. 

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které 

zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu. 

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní 

moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení 
o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode 

dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle 

rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel 
povinen informovat dotčené zájemce. 

 

12. Práva zadavatele 

Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků 
zadávacího řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, 

upřesnění, doplnění podmínek zadávacího řízení nebo jejího zrušení v souladu se zákonem, popřípadě 

nevybrat žádného z uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o poskytování služeb dále 
jednat a upřesnit její konečné znění v rámci nabídnutých podmínek uchazeče. Uchazeči nemají nárok 

na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo průběžně 
upravovat harmonogram a platební kalendář v závislosti na uvolňování finančních prostředků. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit na dílčí plnění, resp. rozsah zakázky omezit. Zadavatel si 
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vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem v případě, že nebudou 
zajištěny majetkoprávní a užívací vztahy k pozemkům dotčeným nebo nutným k realizaci plnění. 
Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho subdodavateli, tak jako by je prováděl on sám. 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele 
dle § 81 odst. 4 zákona a dle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona právo uveřejnění rozhodnutí o 

vyloučení uchazeče na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče a 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považují za doručená všem dotčeným zájemcům a všem 

dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

13. Požadavky na formu zpracování nabídky 

13.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v listinné formě a v jednom 
vyhotovení bude v elektronické podobě na CD nosiči podepsaný návrh smlouvy a výkaz výměr.  

13.2 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

13.3 Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek 

uvedené zadavatelem ve výzvě.  

 Uchazeč je povinen v nabídce písemně prohlásit, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, 

a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí.  

Uchazeč je povinen v nabídce doložit prohlášení podepsané oprávněnou osobou. 

13.4 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 

a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

13.5 Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro 

zpracování nabídky: 

13.5.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek 

u jednotlivých oddílů (kapitol). 

13.5.2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 – 

Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název 

veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob 
zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle 

zadávací dokumentace (viz článek 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové 
ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat. 

13.5.3. Návrh smlouvy, uchazeč vloží do nabídky návrh smlouvy podepsaný osobou jednat 

jménem či za uchazeče (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).  

13.5.4. Uchazeč v nabídce uvede dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona seznam statutárních 

orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. 

Předložený seznam bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. Uchazeč může použít přílohu ZD č. 3: Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3) 
zákona. 

13.5.5. Má-li uchazeč formu akciové společnosti, uvede dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Předložený seznam bude 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč může použít 

přílohu ZD č. 3: Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3) zákona. 

13.5.6. Uchazeč v nabídce uvede dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona prohlášení o tom, že 
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Předložené prohlášení bude podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč může použít přílohu ZD č. 

3: Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3) zákona. 
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13.5.7. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění 
veřejné zakázky.   

13.5.8. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem, kvalifikační 

dokumentací. 

 

14. Přístup k zadávací dokumentaci  

Zájemce o veřejnou zakázku je oprávněn pověřenou osobu zadavatele písemně požádat o poskytnutí 

Zadávací dokumentace. Písemné žádosti o zadávací dokumentaci je možné zaslat na adresu: 

AAA zakázky s.r.o., Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov.  

Kontaktní osoba je Mgr. Šárka Hájková, e-mail hajkova@aaazakazky.cz.  

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace 

Zadavatel nepožaduje, protože zadávací dokumentace bude v případě objednávky odesílána e-mailem. 

 

15. Další části zadávací dokumentace – samostatné přílohy:  

 Příloha č. 1: Krycí list nabídky 

 Příloha č. 2: Návrh smlouvy 

 Příloha č. 3: Vzory čestných prohlášení  

 

V Březiněvsi, dne 20. května 2015 
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