VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ve smyslu § 6, § 10, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby:

„Úprava prostranství v centru obce Polevsko, včetně zpevnění
cesty pod tenisovými kurty“
Veřejný zadavatel:
Obec Polevsko
Polevsko 152
471 16 Polevsko
IČ: 00525405
zastoupená paní Martinou Rašínovou, starostkou obce
Tento projekt je spolufinancován
z Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR
– péče o zeleň a životní prostředí
v rámci Národních programů Státního fondu životního prostředí ČR

PREAMBULE
Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, tudíž se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., O
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
tel:

Obec Polevsko
Polevsko 152, 471 16 Polevsko
Martina Rašínová, starostka obce
00525405
+420 487 727 731

NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
„Úprava prostranství v centru obce Polevsko, včetně zpevnění cesty pod tenisovými kurty“

Popis předmětu zakázky
Předmětem plnění je provedení revitalizace zeleně na vymezených pěti částech v intravilánu
obce Polevsko, a to provedením těchto opatření:
Část A) Prostor u božích muk
V této první části řešeného revitalizovaného území bude provedena stabilizace tří vzrostlých
lip malolistých. Řez stromů bude proveden kvalifikovanou osobou, zadavatel požaduje
dodržování arboristických standardů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU (SPPK A02
002:2012 Řez stromů). Navrhované technologie řezu: na dvou lípách bude proveden řez
bezpečnostní (RB) Při zjištění významných defektů typu mechanicky poškozené a zlomené
větve, větve se sníženou stabilitou v koruně bude realizován řez zdravotní (RZ). Na třetí lípě s
výraznými defekty na kmeni bude realizován řez stabilizační (RO, slabá obvodová redukce)
včetně lokální redukce (RL - LR) za účelem odlehčení části koruny z důvodu zvýšení její
stability. Dále bude provedena stabilizace koruny instalací dynamických nepředepjatých
vazeb (např. typ Arco). Kosterní větve vykloněné lípy s dutinou na bázi se vazbami provážou
na kosterní větve sousedních lip.

Část B) Svah v centru obce u dětského hřiště a přístřešku pro odpočinek
V této druhé části řešeného revitalizovaného území bude v horní hraně stávajícího svahu
provedena výsadba cca 10 kusů keřů, a to rododendronů a azalek.

Část C) Prostor mezi vycházkovou nezpevněnou cestou a vodním tokem Šporka
V této třetí části řešeného revitalizovaného území bude primárně proveden výběr budoucích
cílových dřevin, které v řešeném území zůstanou zachovány, v rámci prováděného zásahu se
lokálně rozvolní korunový zápoj hlavního i vedlejšího porostu (odstranění části mladých
nejakostních dřevin) a tím se prosvětlí spodní (keřová i bylinná) etáž. Cílovými stromy, které
budou v údolní nivě zachovány, se rozumí aktuálně dospělé stromy horní stromové etáže s
dobrou vitalitou a perspektivou (cca 100 ks/ha), ale také stromy mladší, dnes v podúrovni
(budoucí nástupci), od průměru kmene cca 10cm, které mají přiměřené jakostní znaky
(habitus, cca 80 ks/ha). Prostor bude následně podle potřeby doplněn (lokální vyrovnání)
kvalitní zeminou ve vrstvě cca 10 cm a ponechán k přirozenému zatravnění.

Část D) Svah pod tenisovými kurty
V této čtvrté části řešeného revitalizovaného území bude primárně provedeno odstranění
stávajících náletových dřevin, včetně jejich kořenových systémů. Následně bude z tohoto
prostoru odstraněn jeden exemplář nedostatečně vitální olše lepkavé. Poté dojde
k celoplošnému mechanickému zarovnání celého svahu, včetně doplnění kvalitní zeminou ve
vrstvě cca 10 cm celoplošně. Jako finální úprava tohoto prostoru bude celý prostor
herbicidně ošetřen, bude vyhloubeno 360 jamek a bude provedena výsadba květinových
záhonů se skladbou trvalek. Skladba trvalek je specifikována jako 160 kusů solitérních trvalek
a 200 kusů nízkých podrostových trvalek. Skladba výsadby solitérních trvalek bude sestávat
např. z kopretin, denivek, kosatců, rudbekie, popelivky a terčovky. Současně bude do takto
připraveného prostoru provedena výsadba drobnokvětých a botanických cibulovin v tzv.
hnízdech po cca 10 kusech cibulovin na jedno tzv. hnízdo. Celkem bude zřízeno 100 kusů tzv.
hnízd s vysazenými cibulovinami, jejichž skladba je specifikována jako 1000 kusů solitérních a
malých cibulovin. Prostor mezi jednotlivými tzv. hnízdy bude zatravněn travním osivem.
Skladba výsadby solitérních a malých cibulovin bude sestávat např. z mečíků, tulipánů,
ladoněk, kosatců, narcisů, hyacintů a mnoha dalších druhů
Část E) Zpevnění části vycházkové cesty
V této páté části řešeného revitalizovaného území bude provedeno zpevnění povrchu stávající
využívané vycházkové cesty drceným kamenivem tak, aby byla zajištěna vodopropustnost
realizovaného zpevnění. Zpevnění povrchu bude provedeno pouze v nejhůře schůdném úseku

stávající vycházkové cesty tak, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný pohyb rodin s dětmi a
maminek s kočárky. Zpevnění vybraného úseku bude provedeno v šířce cca 1,5 metru a délce
cca 60,0 metrů, což představuje přibližně 30% z celkové délky stávající vycházkové cesty.
Veškeré práce budou provedeny v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami v rozsahu dle
přílohy č. 2 (výkaz výměr) a č. 3 (projektová dokumentace) této výzvy k podání nabídky.
Předmět veřejné zakázky dle klasifikačního číselníku CPV
44113810-6
77300000-3
77310000-6

Povrchové úpravy
Zahradnické služby
Služby vysazování a údržby zelených ploch

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše
peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 330.047,66 Kč bez DPH.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí ve pondělí 28.7.2014 v 11:30 hod.
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a
obálky nejsou otvírány.

Místo pro podání nabídky
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Obecní úřad
Polevsko, Polevsko 152, 471 16 Polevsko nebo osobně, a to v úřední dny (Pondělí, Středa) od
08.00 hod do 11.30.00 hod. 12.30 do 17.00 hod.

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

INFORMACE O ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí
ustanovením § 18 odst. 5 ZVZ.

JAZYK NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované
zadávacími podmínkami, musí být předložena v českém jazyce.

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
paní Martina Rašínová, starostka obce Polevsko, tel: 487 727 731, e-mail:
starosta@polevsko.info

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Výzva a zadávací dokumentace k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, včetně
projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr a všech příloh je k dispozici v sídle
zadavatele:
Obecní úřad Polevsko
Polevsko 152
471 16 Polevsko
starosta@polevsko.info
tel: 487 727 731
mob: 606 907 688
Zadavatel požaduje úhradu za poskytnutí projektové dokumentace a dalších součástí výzvy
uložené na nosiči CD ve výši 250,- Kč. Vyzvednutí nosiče CD je možné v úředních hodinách
nebo po předchozí telefonické dohodě.
V Polevsku 7.7.2014
Martina Rašínová, starostka obce Polevsko
Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Krycí list nabídky
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku
trvání tohoto zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín ukončení:

7 / 2014
10 / 2014

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou části pozemkových a stavebních parcel číslo 757 a
768/19 v katastrálním území Polevsko, obec Polevsko.
KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení (příloha č. 6 výzvy),
 splní profesní kvalifikační předpoklady
 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku – čestné prohlášení (příloha č. 7 výzvy)
Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
- zahradnické práce
- přípravné a dokončovací práce
Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek ekonomické a
finanční způsobilosti. Vzor tohoto čestného prohlášení je přílohou č. 7 výzvy.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
Zadavatelem (profesní a technické) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní
subdodavatel zapsán a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí
věcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů.

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikaci. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude
z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem nabídky smlouvy o dílo, která je
přílohou č. 4 výzvy.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány
až po dokončení díla, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení
zadavateli. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28
odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy
o dílo, která je přílohou č. 4 výzvy.

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
 Nabídková cena bude zpracována formou oceněného soupisu prací s výkazy výměr
(příloha č. 2 výzvy) a vyplněním vzoru krycího listu nabídky (příloha č. 5 výzvy).
 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách
v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude
uvedena v návrhu smlouvy.
 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato výzva.
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této výzvě a zadávací dokumentaci.
 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně
vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka:
- bude předložena v jednom originálu v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené „Zelená stuha Polevsko –
NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa uchazeče,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat nabídku smlouvy vč. příloh podepsanou osobou oprávněnou
jednat za uchazeče,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé zpracovali nabídku v následujícím členění:
- krycí list nabídky,
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, tj.
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní
dodavatel zapsán
a
předložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, tj. zahradnické práce a přípravné a dokončovací práce,
- seznam částí veřejné zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům,
- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněných zástupcem uchazeče,
- oceněný výkaz výměr.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA
MÍSTA PLNĚNÍ, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů (tj. do 18.7.2014) před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel písemně na adresu
kontaktní osoby zadavatele pro realizaci zakázky: Obecní úřad Polevsko, paní Martina
Rašínová – starostka obce, Polevsko 152, 471 16 Polevsko, tel: 487 727 731, mobil:
606 907 688, e-mail: starosta@polevsko.info
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené
lhůtě Zadavatel poskytne dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti,
Zadavatel uveřejní prostřednictvím elektronického nástroje https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00525405

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00525405
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude organizována, místo plnění je veřejně
přístupné.

Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle zadavatele a je neveřejné.
KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH je nejvýhodnější nabídkou.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud Zadavatel neobdrží předpokládaný
příspěvek ze státního rozpočtu, a též v případě, kdy průběh či výsledek zadávacího řízení
nevyhovuje podmínkám nastaveným poskytovatelem finanční podpory.
OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Za doručení Oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče všem dotčeným
uchazečům je považován okamžik uveřejnění na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00525405.
VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.
Pokud dodavatel nemá o zpracování výzvy zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.
Toto řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo pouze její část, případně
zakázku zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku pouze v případě přidělení finančních
prostředků od poskytovatele dotace.
Žádný z dodavatelů nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s tímto
zadávacím řízením.
V Polevsku 7.7.2014

Martina Rašínová, starostka obce Polevsko

