
 
 

MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  
HHoorrnníí  nnáámměěssttíí  7733,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  

 

  
 
 
 

ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ   DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  
 

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy    

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

vypsané v otevřeném řízení dle § 27 zákona  
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee  jjee  vvýýččtteemm  ppoožžaaddaavvkkůů  zzaaddaavvaatteellee  aa  nniikkoolliivv  kkoonneeččnnýýmm  ssoouuhhrrnneemm  vveešškkeerrýýcchh  

ppoožžaaddaavvkkůů  vvyyppllýývvaajjííccíícchh  zz  oobbeeccnněě  ppllaattnnýýcchh  nnoorreemm..  UUcchhaazzeečč  ssee  ttaakk  mmuussíí  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ssvvéé  

nnaabbííddkkyy  vvžžddyy  řřííddiitt  nneejjeenn  ppoožžaaddaavvkkyy  oobbssaažžeennýýmmii  vv  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii,,  aallee  ttééžž  uussttaannoovveenníímmii  

ppřříísslluuššnnýýcchh  oobbeeccnněě  zzáávvaazznnýýcchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů..  

„„ÚÚDDRRŽŽBBAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  --  

MMĚĚSSTTOO  HHRRÁÁDDEEKK  NNAADD  NNIISSOOUU    

22001111  --  22001166““  
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11..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ZZAADDAAVVAATTEELLII  

  

NNáázzeevv  zzaaddaavvaatteellee  : MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  

SSííddlloo  : Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

IIČČ  : 002 62 854 

TTeelleeffoonn  : +420 482 411 411 

FFaaxx  : +420 482 411 499 

PPrrooffiill  zzaaddaavvaatteellee  : http://www.hradek.cz 

      
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa  : jméno : Josef Olša 

   funkce : technik odboru investic a správy majetku 

   e-mail : olsa@muhradek.cz 

   telefon : +420 482 411 465 

 

22..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  OOSSOOBBĚĚ  PPOOVVĚĚŘŘEENNÉÉ  VVÝÝKKOONNEEMM  ZZAADDAAVVAATTEELLSSKKÝÝCCHH  ČČIINNNNOOSSTTÍÍ  

 

NNáázzeevv    : RReeggiiooppllaann,,  ss..rr..oo..  

SSííddlloo  : Jablonecká 41/27, 460 01  Liberec 5 

IIČČ  : 254 82 149 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa  : jméno : Ing. Zdeněk Meier 

   funkce : projektový manager 

   e-mail : z.meier@regioplan.cz 

   telefon : +420 603 496 710 

 

33..  PPŘŘEEDDMMĚĚTT  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 
33..11..      DDRRUUHH  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

 

- nadlimitní veřejná zakázka dle § 12 odst. 2 zákona   
 

33..22..      KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  PPŘŘEEDDMMĚĚTTUU  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    
 

Kód CPV   Název   
  77310000-6  Služby vysazování a údržby zelených ploch 

 
 

33..33..      PPŘŘEEDDMMĚĚTT  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    
 

Předmětem plnění zakázky je údržba veřejné zeleně na území města Hrádek nad Nisou -  místní 
části Hrádek n.N., Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná, Dolní  Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, 
Václavice u Hrádku nad Nisou, Oldřichov na Hranicích. 

 
II..    KKAATTEEGGOORRIIEE  --  II..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA::    

 

Každá plocha v této intenzitní třídě má podrobně určenu přesnou výměru všech 
jednotlivých prvků zeleně (prvek je např. květinový záhon, trávník, keřová skupina atd.), 
požadovaný  druh technologické operace vztahující se k danému prvku zeleně a četnost 
jednotlivých operací. I. intenzitní třída zahrnuje všechny květinové záhony, centrální a 

mailto:olsa@muhradek.cz
mailto:z.meier@regioplan.cz
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významné plochy v centru města a je na údržbu nejnáročnější. Seč trávy je požadována na 
výšku strniště 30 mm. 
Zhotovitel zahájí práce ihned po výzvě objednatele. 
Práce musí být ode dne jejího započetí dokončena nejpozději do 5 pracovních dnů. 

 
IIII..    KKAATTEEGGOORRIIEE  --  IIII..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA::  

     

Intenzitní třída obsahuje součet výměr všech základních ploch zeleně zařazených do této 
kategorie, požadovaný  druh technologických operací a četnost jednotlivých operací, které 
jsou u všech ploch v této kategorii stejné  II. intenzitní třída zahrnuje veškeré plochy zeleně 
v obytných čtvrtích atd. dle pasportů. Seč trávy je požadována na výšku strniště 50 mm. 
Zhotovitel zahájí práce ihned po výzvě objednatele. 
Práce musí být ode dne jejího započetí dokončena nejpozději do 5 pracovních dnů. 

 
IIIIII..    KKAATTEEGGOORRIIEE  --  IIIIII..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA::  

 

Intenzitní třída obsahuje součet výměr všech základních ploch zeleně zařazených do této 
kategorie, požadovaný  druh technologických operací a četnost jednotlivých operací, které 
jsou u všech ploch v této kategorii stejné. Jedná se o plochy přírodě blízké  atd. Seč trávy je 
požadována na výšku strniště 100 mm. 

 
IIVV..    KKAATTEEGGOORRIIEE  --  ÚÚDDRRŽŽBBAA  SSTTRROOMMŮŮ  11  --  55  LLEETT  PPOO  VVÝÝSSAADDBBĚĚ::  

 

Údržba stromů 1 - 5 let po výsadbě je rozdělena do dvou oddílů dle stáří výsadby a tomu 
odpovídající četnosti a druhu údržby, tzn. tato kategorie je rozdělena na údržbu stromů 1-3 
roky po výsadbě a na údržbu stromů 4-5 roků po výsadbě. Jedná se převážně o stromy 
v uličních stromořadích, revitalizace sídlišť, aleje. 

 
VV..    KKAATTEEGGOORRIIEE  --  ÚÚDDRRŽŽBBAA  SSTTRROOMMŮŮ  SSTTAARRŠŠÍÍCCHH  55TTII  LLEETT  OODD  VVÝÝSSAADDBBYY::  

 

Jedná se o údržbu, zdravotní prořezy, bezpečnostní kácení stromů nemocných, 
poškozených, určených dendrologickým posudkem k likvidaci včetně pařezů a to zejména 
v parcích města, stromových seskupeni, krajinné aleje atd. 

 
Celkové množství nebo rozsah veřejné zakázky lze specifikovat plochami pozemků s veřejnou 
zelení a tyto plochy členit dle částí veřejné zakázky a dle kategorií (intenzitních tříd) údržby. 

 
Celková plocha veřejné zeleně, jejíž údržba je zadávána, činí 29,75 ha.  

 
Plochy I. kategorie 6,43 ha 

Plochy II. kategorie 14,25 ha 

Plochy III. kategorie 9,07 ha 

Plochy IV. kategorie 250 ks 

Plochy V. kategorie 175 ks 

 
Předmět veřejné zakázky (obsah, rozsah a technické podmínky veřejné zakázky) je dále 
podrobně vymezen přílohami č. 2 (formulář pro výpočet nabídkové ceny + 3x pasporty 
v elektronické podobě CD) této zadávací dokumentace.  
 
Nabídky musí být vypracovány a předloženy v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč je 
povinen tyto zadávací podmínky respektovat jako zadavatelem stanovené maximum, v nabídce 
je pak uchazeč oprávněn předložit návrh pro zadavatele výhodnějších podmínek. 
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33..44..      PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÁÁ  HHOODDNNOOTTAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 99..000000..000000,,--  KKčč  bbeezz  DDPPHH..  
NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  nneessmmíí  ppřřeekkrrooččiitt  ččáássttkkuu  99..000000..000000,,--  KKčč  bbeezz  DDPPHH..  

  

33..55..      VVAARRIIAANNTTNNÍÍ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ    
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

33..66..      VVYYHHRRAAZZEENNÁÁ  PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE    
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu výměr ploch I. - III. kategorie dle bodu 3 ZD v 
 jednotlivých kategoriích v rozmezí ± 25% zveřejněných v zadání po oboustranné dohodě, 
upravené formou dodatku k uzavřené smlouvě  (z důvodů prodej a nákup pozemků atd.). 

 Zadavatel si vyhrazuje v kategorii ploch IV. a V. dle bodu 3 ZD stanovit dle aktuální potřeby 
počet ošetřovaných stromů. Uvedený počet je pouze orientační, slouží pro transparentní 
porovnání podaných nabídek.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti uplatnění požadavku na vylepšení standardů služeb 
specifikovaných v zadávacích podmínkách. 

 

33..77..      DDAALLŠŠÍÍ  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  ZZAADDAAVVAATTEELLEE    
 

 Uchazeč je povinen v nabídce prokázat odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky dle 
§ 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a že je 
absolventem školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo certifikátu systému 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001), vydaného akreditovanou osobou. 

 V nabídce musí dodavatel dále garantovat, že nastoupí k odstraňování mimořádné události  
nejpozději do 24 hod. od vyzvání objednatelem, nenabídne-li dobu nástupu kratší.  
 

 

44..  MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 
Místem plnění veřejné zakázky je území města Hrádek nad Nisou, vymezené k.ú. Hrádek nad Nisou, 
Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Václavice u Hrádku nad 
Nisou, Oldřichov na Hranicích. 

 

55..  DDOOBBAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 
Předpokládaný termín zahájení plnění : 0011..0099..22001111  
Předpokládaný termín ukončení plnění : 3311..0033..22001166  
 

66..  DDOODDAATTEEČČNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE  KK  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCII  
 

- Uchazeč je povinen vyjasnit si případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná 
informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. 
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

- Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně 
související dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení požadavku. Tyto 
dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta.  
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- Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též na svém 
profilu zadavatele http://www.hradek.cz. 

 

77..  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  

  

77..11..    ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5533  
 

7.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) - j): 

 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 
podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

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 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 i 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 k 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 k zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele,  



                                          

     

    RReeggiiooppllaann  ss..rr..oo..,,  JJaabblloonneecckkáá  4411//2277,,  446600  0011    LLiibbeerreecc  55,,  IIČČ::  225544  8822  114499,,  DDIIČČ::  CCZZ2255448822114499                                                                

        
 

Stránka 7 z 18 
 

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

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
 

7.1.2. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. k): 
 

který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech pracovali u zadavatele. 

  

  K termínu pro podání nabídek nneessmmíí  bbýýtt  tteennttoo  sseezznnaamm  ssttaarrššíí  9900  kkaalleennddáářřnníícchh  

ddnnůů,,  

  JJeessttlliižžee  ssee  nnaa  ddooddaavvaatteellee  uussttaannoovveenníí  vv  §§  5533  ppííssmm..  kk))  nneevvzzttaahhuujjíí,,  ppřřeeddlloožžíí  vv  rráámmccii  

pprrookkaazzoovváánníí  kkvvaalliiffiikkaaccee  vv  ttoommttoo  ssmmyysslluu  ččeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí..  
 
 

7.1.3. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. l): 
 

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 
akcií vyšším než 10 %. 

  

  K termínu pro podání nabídek nneessmmíí  bbýýtt  tteennttoo  sseezznnaamm  ssttaarrššíí  9900  kkaalleennddáářřnníícchh  

ddnnůů,,  

  JJeessttlliižžee  ssee  nnaa  ddooddaavvaatteellee  uussttaannoovveenníí  vv  §§  5533  ppííssmm..  ll))  nneevvzzttaahhuujjíí,,  ppřřeeddlloožžíí  vv  rráámmccii  

pprrookkaazzoovváánníí  kkvvaalliiffiikkaaccee  vv  ttoommttoo  ssmmyysslluu  ččeessttnnéé  pprroohhllááššeenníí..  
 
 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 
zákona předložením: 

 

A. výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona 

B. potvrzení příslušného finančního úřadu 
a ve vztahu ke spotřební dani čestného 
prohlášení 

- § 53 odst. 1 písm. f) zákona 

C. potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm. h) zákona 

D. čestného prohlášení 
- § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) a j) 

zákona 

E. seznam statutárních orgánů nebo členů 
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech pracovali u zadavatele 

- § 53 odst. 1 písm. k) zákona 

F. aktuální seznam akcionářů s podílem 
akcií vyšším než 10 %, má-li formu 
akciové společnosti 

- § 53 odst. 1 písm. l) zákona 

 

 

77..22..    PPRROOFFEESSNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5544  
  

  SSppllnněěnníí  pprrooffeessnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell,,  kktteerrýý  ppřřeeddlloožžíí  ::  
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci.  

 
Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání 
nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 
77..33..      EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉ  AA  FFIINNAANNČČNNÍÍ    KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5555  
 

PPrrookkáázzáánníí  ssppllnněěnníí  eekkoonnoommiicckkýýcchh  aa  ffiinnaannččnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell  

ppřřeeddlloožžeenníímm  ttěěcchhttoo  ddookkllaaddůů  ddllee  §§  5555  ooddsstt..  11))  ppííssmm..  ::  
 

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě,  

 

Rozsah požadovaných informací 
a dokladů 

Dodavatel prokáže, že je platně pojištěn z titulu 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 
osobě v souvislosti s činností dodavatele při plnění 
veřejné zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky 
vč. záruční doby a vč. odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho subdodavateli. Pojištěnými musí být 
dodavatel a objednatel jako smluvní strany uzavřené 
smlouvy o dílo při plnění zakázky i subdodavatelé 
smluvně zúčastnění na plnění zakázky. 

Způsob prokázání splnění 
těchto kvalifikačních 
předpokladů 

Kopie pojistné smlouvy, ze které musí být zřejmé, že je 
tato pojistná smlouva, v době podání nabídky, platná 
a účinná. Uchazeč dále doloží v nabídce čestné 
prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat 
v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a běhu 
záruční doby mezi dodavatelem a objednatelem. 
Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou 
osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. 

Minimální úroveň těchto 
kvalifikačních předpokladů 

Pojistné plnění ve výši 3 mil. Kč.  
V případě podání společné nabídky musí každý ze členů 
sdružení prokázat pojistnou smlouvu v plné výši 
požadované zadavatelem (3 mil. Kč). 

 
c)   údaj o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obratu dosaženého dodavatelem v oblasti 

zahradnických služeb, a to za poslední 3 účetní období, za která měl být tento údaj 
zpracován podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vznikl později nebo pokud 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, 
pokud předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od 
zahájení příslušné činnosti : 

 

RRoozzssaahh  ppoožžaaddoovvaannýýcchh  
iinnffoorrmmaaccíí  aa  ddookkllaaddůů  

rrooččnníí  oobbrraatt  zzaa  ppoosslleeddnníí  33  rrookkyy  

ZZppůůssoobb  pprrookkáázzáánníí  ssppllnněěnníí  

ttěěcchhttoo  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  

ppřřeeddppookkllaaddůů  
vvýýkkaazz  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  
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MMiinniimmáállnníí  úúrroovveeňň  ttěěcchhttoo    
kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  

vv  kkaažžddéémm  zzee  sslleeddoovvaannýýcchh  oobbddoobbíí      
22..000000..000000,,--  KKčč  bbeezz  DDPPHH//rrookk  

 
77..33..      TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5566  
 

PPrrookkáázzáánníí  ssppllnněěnníí  tteecchhnniicckkýýcchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell  ppřřeeddlloožžeenníímm  ttěěcchhttoo  

ddookkllaaddůů  ddllee  §§  5566  ooddsstt..  22  ppííssmm..  ::  

 
e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb : 

 

 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 
o vedoucího projektu - praxe v oboru (zahradnický směr, sadovnictví, 

údržba zeleně) minimálně 3 roky, 
o vzdělání vyučený zahradník nebo SŠ zahradnického směru, 3 roky 

praxe v oboru pro kategorii IV. - V.  
 

g) přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících 
se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky: 

 

 čestné prohlášení dodavatele, že k plnění příslušné VZ bude mít dodavatel 
k dispozici min. 4 stálých pracovníků vč. vedoucího projektu a vedoucího 
zahradnických prací. 

 
h) přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici: 
 

 předložit přehled nástrojů, strojů a technických zařízení doplněný kopiemi 
velkých technických průkazů u určených strojů, kterými dodavatel  
prokáže, že jako vlastník či provozovatel bude mít k plnění příslušné 
kategorie VZ k dispozici minimálně tyto nástroje, stroje či technická 
zařízení (stroje, u kterých je zadavatelem požadováno předložit 
k prokazování vlastníka či provozovatele kopii velkého technického 
průkazu, jsou zvýrazněny tučně):  
 

2 ks - samojízdný žací stroj - sekačku se samosběrem, výkon - šíře 
sekačky 150 cm - 200 cm, optimální pro plnění veřejné zakázky je  
homologace žacího stroje pro jízdu po komunikacích, 
1 ks - štěpkovač - průměr kulatiny min. 120 mm,  
1 ks - nákladní automobil nosnosti do 3,5 t,  
1 ks - zahradní universální traktor s výkonem do 30 HP, 

 

 předložit přehled nástrojů, strojů a technických zařízení doplněný údaji 
z evidence majetku společnsoti nebo čestným prohlášením 
 

o 2 ks - sekačka na dosekávání včetně sběrače: šíře do 120 cm, 
o 2 ks - křovinořez, 
o 2 ks - motorové nůžky na tvarování živých plotů - min. délky lišty 70 cm,  
o 2 ks - motorová pila. 
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Dodavatel zde dále musí prokázat možnost likvidace bioodpadu v souladu se zákonem o 
odpadech; v této souvislosti předloží doklady a údaje o konkrétním místě a způsobu 
ukládání, případně kompostování bioodpadu, doloží  souhlas vlastníka tohoto technického 
zařízení s ukládáním, případně kompostování bioodpadu a doloží doklady prokazující, že 
zařízení k likvidaci bioodpadu je schváleno v souladu se zákonem o odpadech. 

 
77..44..    PPRRAAVVOOSSTT  AA  SSTTÁÁŘŘÍÍ  DDOOKKLLAADDŮŮ  ((§§  5577))  

 

 Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Výpis 
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání 
nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 Zadavatel požaduje v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit 
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se 
kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. 

 

77..55..    PPRROOKKÁÁZZÁÁNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE  PPRROOSSTTŘŘEEDDNNIICCTTVVÍÍMM  SSUUBBDDOODDAAVVAATTEELLEE  ((§§  5511))  
 

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
Zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění této 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a b) 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn 
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. 

 

77..66..    PPRROOKKÁÁZZÁÁNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE  VV  PPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  PPOODDÁÁNNÍÍ  SSPPOOLLEEČČNNÉÉ  NNAABBÍÍDDKKYY  ((§§  5511))  
 

 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 dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 
odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být 
předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli (tzv. konsorcium), jsou tito 
dodavatelé povinni zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že se všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku budou podílet na realizaci plnění veřejné zakázky. Současně 
bude ve smlouvě určena osoba oprávněná jednat jménem konsorcia. Zadavatel nepožaduje, 
aby byli dodavatelé podávající společnou nabídku zavázání společně a nerozdílně. 

 

77..77..    DDAALLŠŠÍÍ  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  AA  ZZMMĚĚNNYY  VV  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  
 

o V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 
prohlášení zájemce, musí takové prohlášení obsahovat zákonem nebo zadavatelem 
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či 
za zájemce. 

o Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena 
plná moc tohoto zmocněnce v originále nebo úředně ověřené kopii. 

o Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel 
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povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a 
současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím 
veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření 
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, 
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději 
při uzavření smlouvy. 

 

88..  PPLLAATTEEBBNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

 
 Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Zadavatel bude dodavateli hradit za provedené 

práce v každém kalendářním měsíci nejpozději do desátého pracovního dne následujícího 
měsíce. Finanční vypořádání proběhne až po odsouhlasení správnosti soupisu prací 
objednatelem. Součástí faktury bude příslušná dokladová evidence provedených prací, tzv. 
soupis prací. Mimo to zhotovitel povede vlastní průkaznou evidenci provedených prací, aby 
mohl na vyžádání objednatele prokázat jejich plnění.  

 Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený 
pověřenou osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v  
položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. V dílčí faktuře bude 
zúčtováno DPH dle platných předpisů.  

 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou 
zadavatelem vráceny zpět dodavateli k doplnění.   

 Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 90 dní ode dne průkazného doručení faktury 
potvrzené pověřenou osobu zadavatele. Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu 
splatnosti. 

 

99..  SSEEZZNNAAMM  SSUUBBDDOODDAAVVAATTEELLŮŮ  

 
 Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby minimálně 80% plnění předmětu 

veřejné zakázky plnil výlučně uchazeč s tím, že zbývající část může být zajištěna prostřednictvím 
plnění subdodavatelů uchazeče (max. 20%). 

 Uchazeč uvede seznam všech předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění 
předmětu zakázky a dále všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý 
z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, 
základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a 
procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu 
veřejné zakázky.  

 Pokud uchazeč dle § 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje 
některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit doklady prokazující 
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem dle § 51 odst. 4 písm. b). Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění 
předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 

 U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje žádnou část 
kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele předložit čestné prohlášení, 
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ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění části veřejné 
zakázky jako subdodavatel uchazeče.  

 Jestliže dodavatel při plnění veřejné zakázky subdodavatelů nevyužije, předloží v rámci 
prokazování kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. 

 

 

1100..  ZZPPŮŮSSOOBB  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  
 
 

10.1.  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  ZZAA  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    
 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za období poskytování 

služeb, stanovená a předložená dle „Formuláře nabídkové ceny“ veřejné zakázky.  
 
10.2.  ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

- Nabídkovou cenu období  plnění pro nabízenou kategorii veřejné zakázky uchazeč 
zpracuje a předloží za použití „Formuláře nabídkové ceny“ pro nabízenou kategorii 
veřejné zakázky. 

- Formuláře nabídkové ceny pro všechny kategorie veřejné zakázky jsou poskytovány 
jednotně v příloze číslo 1, této zadávací dokumentace v tištěné formě a na CD. Ve 
Formuláři nabídkové ceny uchazečem nabídnuté a uvedené jednotkové ceny položek 
zahradnických služeb budou cenami smluvními. 

- Formulář je koncipován pro stanovení a předložení nabídkové ceny za období plnění 
pro nabízenou kategorii veřejné zakázky. Dle jednotně stanoveného počtu (množství) 
měrných jednotek a jednotně stanovené četnosti výkonu služby za období pak podle 
nabídnuté jednotkové ceny položky bude stanovena celková cena položky za období, 
odděleně pro každou z 5 kategorií údržby celková nabídková cena za příslušnou 
kategorii a v rekapitulaci příslušné kategorie veřejné zakázky pak celková nabídková 
cena pro nabízenou kategorii veřejné zakázky za všech 5 kategorií údržby za období 
plnění, v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.  

- Nabídková cena za období plnění pro nabízenou kategorii veřejné zakázky v Kč bez 
DPH je předmětem hodnocení nabídek.  

 
10.3.   PPOODDMMÍÍNNKKYY  PPRROO  PPŘŘEEKKRROOČČEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  
 Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné 

k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů 
souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat 
pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci 
zakázky.  

 

1111..  HHOODDNNOOTTÍÍCCÍÍ  KKRRIITTÉÉRRIIAA  PPRROO  ZZAADDÁÁNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) eekkoonnoommiicckkáá  

vvýýhhooddnnoosstt  nnaabbííddkkyy.. Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci : 

  

  

  

  

KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  ČČ..  11  ::    

 
Nabídková cena, tj. celková nabídková cena za období 
plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH 

váha 80% 
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KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  ČČ..  22  ::    

 
Smluvní lhůta pro dokončení jednoho cyklu kosení trávníku 
parkového v rozsahu I. a II. intenzivní kategorie údržby ve 
dnech (max. 5 pracovních  dnů) 

váha 10% 

 

KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  ČČ..  33  ::    

 Smluvní záruky na výsadbu stromů a keřů v měsících váha 5% 

 

KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  ČČ..  44  ::    

 
Smluvní lhůta pro nástup na odstraňování mimořádné 
události v hodinách  (max. do 24 hodin) 

váha 5% 

 
 Nabídkovou cenu uchazeč stanoví a předloží za použití Formuláře nabídkové ceny dle 

přílohy a též uvede a předloží ve Formuláři krycího listu nabídky.. 
  Smluvní lhůtu pro dokončení jednoho cyklu kosení trávníku parkového v rozsahu I. a II. 

intenzivní třídy údržby pro nabízenou část veřejné zakázky, Smluvní záruky na výsadbu 
stromů a keřů a Smluvní lhůtu pro nástup na odstraňování mimořádných událostí uchazeč 
stanoví a předloží za použití Formuláře nabízených hodnot dílčích kritérií hodnocení. 

 K prokazování II. dílčího kritéria pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovuje, že 
dodavatel musí dokončit jeden cyklus kosení trávníků I. a II. kategorie nejpozději do 5 
pracovních dnů od vyzvání zadavatelem. Uchazeč je oprávněn nabídnou kratší dobu 
ukončení jednoho cyklu kosení trávníků u I. a II. kategorie. 

  K prokazování IV. dílčího kritéria pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovuje, že 
dodavatel musí nastoupit k odstraňování mimořádných událostí  nejpozději do 24 hod. od 
vyzvání zadavatelem. Uchazeč je oprávněn nabídnou kratší dobu nástupu k odstraňování 
mimořádných událostí. 

 

ZZPPŮŮSSOOBB  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  
 

 Údaje uváděné v návrzích uchazeče zadavatel vyhodnotí pomocí bodovací stupnice 
v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější nabídce v rámci daného dílčího kritéria nebo subkritéria 
přiřadí vždy 100 bodů. 

 Pro číselné vyjádření dílčího hodnotícího kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria (cena, lhůta pro dokončení jednoho cyklu kosení a lhůty pro 
nástup k odstraňování mimořádných událostí, získá hodnocená nabídka bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě 
nabídky hodnocené. 

 Pro číselné vyjádření dílčího hodnotícího kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka 
maximální hodnotu kritéria (záruky na výsadbu stromů a keřů), získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru její hodnoty k hodnotě nabídky 
nejvhodnější.  

 V případě subkriteriálního hodnocení nabídek dle bude míra splnění dílčího kritéria 
nabídkou hodnocenou (ve vztahu k nejvhodnější nabídce) stanovena na základě 
odděleného hodnocení jednotlivých subkritérií daného hodnotícího kritéria výše 
uvedeným způsobem. Nejvhodnější nabídce, s nejvyšším počtem získaných bodů za 
subkritéria daného dílčího kritéria, bude přiřazeno vždy 100 bodů za dílčí kritérium. Míra 
splnění dílčího kritéria nabídkou hodnocenou pak bude stanovena poměrem celkového 
počtu získaných bodů za subkritéria nabídky hodnocené k nabídce nejvhodnější. 
Násobkem 100 a tohoto poměru (vždy menším než-li 1) pak bude stanoven počet bodů 
získaných hodnocenou nabídkou pro dané dílčí hodnotící kritérium (prostá užitnost 
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nabídky hodnotícího kritéria). Stupeň významu subkritérií daného dílčího hodnotícího 
kritéria je vždy stejný, tzn. subkritériím dílčího hodnotícího kritéria se nepřiřazuje váha, 
vyjadřující stupeň významu pro zadavatele. 

 Celkové výsledné hodnocení nabídek a stanovení jejich pořadí bude provedeno podle 
výsledku hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a dle jejich vah 
jako součin počtu bodů za dílčí kritérium a procentní hodnoty jejich váhy. 

 
OOPPRRAAVVAA  CCHHYYBB  
 Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi 

číselnými a slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech bude v případě rozporu mezi údaji 
v číslech a slovech rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě 
zjištění početní chyby, která nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby 
výsledek odpovídal správně provedenému početnímu úkonu. 

 

1122..  OOBBSSAAHH  NNÁÁVVRRHHUU  SSMMLLOOUUVVYY  ((OOBBCCHHOODDNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY))  

 
 Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky 

stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky 
právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí 
splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou číslo 3 textu 
zadávací dokumentace. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem 
nesmí být v rozporu s tímto návrhem smlouvy o dílo a nesmí vyloučit či žádným způsobem 
omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Smlouvy o dílo“ uvedené.  

 Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává 
neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

 

1133..  ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 
UUcchhaazzeečč  ppřřeeddlloožžíí  nnaabbííddkkuu  vv  nnáásslleedduujjííccíímm  ččlleenněěnníí::  

  

II..  IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  UUCCHHAAZZEEČČEE  AA  DDOOKKLLAADDYY  PPOOŽŽAADDOOVVAANNÉÉ  ZZAADDAAVVAATTEELLEEMM  
  

A. Obsah celé nabídky s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí nabídky. 
B. Vyplněný Formulář krycího listu nabídky. 
C. Vyplněný Formulář nabízených hodnot dílčích kritérií hodnocení. 
D. Oprávnění uchazeče pro práci s jedy dle § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 
E. Doklad o absolvování školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)  
F. Garance - čestné prohlášení o poskytnutí pomoci při odstraňování kalamit max. do 24 

hod. od vyzvání zadavatelem nebo v kratší době dle nabídky ke IV. dílčímu kritériu 
hodnocení. 

G. Prohlášení a údaje o subdodávkách a subdodavatelích  
 

IIII..  DDOOKKLLAADDYY  AA  LLIISSTTIINNYY  KK  PPRROOKKAAZZOOVVÁÁNNÍÍ  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE  
 

A. Doklady a čestná prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele podle § 53 zákona, 

B. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele podle § 
54 zákona, 
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C. Doklady a čestná prohlášení prokazující splnění ekonomických a finančních 
předpokladů dodavatele podle § 55 zákona, 

D. Doklady, čestná prohlášení přehledy a údaje prokazující splnění technických 
kvalifikačních předpokladů dodavatele podle § 56 odst. 2 zákona.  

 

IIIIII..  NNÁÁVVRRHH  SSMMLLOOUUVVYY  

  

IIVV..  CCEENNOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKAA  

  

1144..  PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 

1144..11..  OOZZNNAAČČEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2. 
Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. 
Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za 
rozhodující originální vyhotovení nabídky.  
 

Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené  
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„ÚÚDDRRŽŽBBAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  --  MMĚĚSSTTOO  HHRRÁÁDDEEKK  NNAADD  NNIISSOOUU    

22001111  --  22001166““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

   
Předložená nabídka musí být i v elektronickém vyhotovení, které bude obsahovat 
kompletní nabídku kromě dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Závazný návrh smlouvy 
zadavatel požaduje ve formátu doc. V případě rozporu se má za rozhodující originální 
vyhotovení nabídky.  

  

1144..22..  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady 
požadované zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. 
Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy 
v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl 
v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.  

  

1144..33..  DDAALLŠŠÍÍ  PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč 
používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu 
uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním 
rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v 
nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc zmocněné osoby musí 
být součástí nabídky. Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče bude umístěn 
na: 

- Formuláři krycího listu nabídky. 
- Formuláři nabídkové ceny pro nabízenou část veřejné zakázky  
- Prohlášeních k prokazování splnění kvalifikace a k prokazování splnění dalších 

požadavků  
- Návrhu smlouvy pro nabízenou část veřejné zakázky. 
- Obchodních podmínkách, jakožto nedílné součásti návrhu smlouvy. 

 

1144..44..  ÚÚPPRRAAVVAA  NNAABBÍÍDDKKYY  
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s 
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jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude 
obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou 
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou 
postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na 
číselnou řadu vlastní nabídky. 

 

1144..55..  AADDRREESSAA  DDOODDÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPÍÍSSEEMMNNOOSSTTÍÍ  
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, 
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

 

1144..66..  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. 
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více 
uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

 

1155..  MMÍÍSSTTOO  AA  LLHHŮŮTTAA  PPRROO  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK  

 
a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, podatelna, 

Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou. 

b) Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po, St 8:00 - 17:00 
hod., Út, Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 - 14:00 hod.), na adrese Městský úřad Hrádek nad 
Nisou, podatelna, Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou. 

c) LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  nnaabbííddeekk  kkoonnččíí  ddnnee  1133..0066..22001111  vv  99::0000  hhoodd.. Rozhodující pro doručení 
nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 

d) Elektronické podání nabídky není možné. 

 

1166..  ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  LLHHŮŮTTAA  ((§§  4433  OODDSSTT..  22))  

 
- Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 6 měsíců. 
- Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení.  

 

1177..  VVÝÝDDAAJJEE  SSPPOOJJEENNÉÉ  SS  PPOODDÁÁNNÍÍMM  NNAABBÍÍDDKKYY  

 
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
- Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel 

v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a 
výsledek zadávacího řízení.  

- Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které 
uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění, inspekcemi či jakoukoli další 
činností související s podáním nabídky.  
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1188..  DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  VVYYHHRRAAZZEENNÁÁ  PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE  

 
- Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
- Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 

1 zákona. 
- Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2 zákona. 
- Zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona. 
- Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků,  

které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.  
- Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 

vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
 
 
V Hrádku nad Nisou dne 21.04.2011 
 
 
 
 
 …………………………………………  

Bc. Martin Půta 
starosta města 
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KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  
 

podané v rámci veřejné zakázky  

 

„„ÚÚDDRRŽŽBBAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  --  MMĚĚSSTTOO  HHRRÁÁDDEEKK  NNAADD  NNIISSOOUU  22001111  --  22001166““  
 

Název zadavatele : MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  

Sídlo : Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

IČ : 002 62 854 

 

UUCCHHAAZZEEČČ    :  

IIČČ    :  

DDIIČČ    :  

SSÍÍDDLLOO    :  

SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍ  OORRGGÁÁNN    :  

OOSSOOBBAA  ZZMMOOCCNNĚĚNNÁÁ  KK  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  :  

TTEELLEEFFOONN,,  FFAAXX,,  EE--MMAAIILL  :  

BBAANNKKOOVVNNÍÍ  SSPPOOJJEENNÍÍ    :  
  

  

II..  CCEELLKKEEMM  II..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA      
CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH    

CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

IIII..  CCEELLKKEEMM  IIII..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA  
CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH    

CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

IIIIII..  CCEELLKKEEMM  IIIIII..  IINNTTEENNZZIITTNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDAA  
CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH    

CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

IIVV..  CCEELLKKEEMM  SSTTRROOMMYY  11--55  LLEETT  PPOO  VVÝÝSSAADDBBĚĚ      
CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH    

CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

VV..  CCEELLKKEEMM  SSTTRROOMMYY  SSTTAARRŠŠÍÍ  55TTII  LLEETT  PPOO  VVÝÝSSAADDBBĚĚ      
CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH    

CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

  CCEELLKKOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  
BBEEZZ  DDPPHH    

VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH    

 
Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě oznámení o zakázce a zadávací 
dokumentace.  
 
V ………………………… dne ………     …………………….…………………….. 
                                   podpis oprávněné osoby uchazeče 


