Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zjednodušené podlimitní řízení
Ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka podlimitní na služby

VÝRAVA – ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES

Zadavatel veřejné zakázky:
Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice
IČO: 00653331
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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1 Obecné informace
Obec Výrava
Výrava 116, 503 03 Smiřice
IČO: 00653331
Kontaktní osoba: Eva Nepokojová, starostka, e-mail: starosta@vyrava.cz, tel.: +420 724 183 725
Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacího
řízení předmětné veřejné zakázky.
Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, z Operačního programu Životní
prostředí, název projektu „Výzva č. 140, Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce
krajiny, aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur”,
registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013410.
Tato zadávací dokumentace je současně výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
1.2 Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od
zadavatele, a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby
Název: Ing. Zuzana Baladová
Sídlo: Palackého 292, 530 02 Pardubice
IČO: 412 59 572

Projektová dokumentace včetně soupisu prací

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ohledně této veřejné zakázky nevedl předběžné tržní
konzultace.
1.3 Základní informace k elektronizaci veřejných zakázek
Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v tomto zadávacím řízení bude probíhat
výhradně elektronicky. Tato skutečnost má mimo jiné následující dopady na zpracování/podávání
nabídek a další průběh zadávacího řízení.
Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
vhodne-uverejneni.cz (dále také jen „elektronický nástroj“), na kterém je provozován profil zadavatele
Obec Výrava, dostupný na adrese www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vyrava.
Zadavatel upozorňuje, že není přípustné podání nabídky v elektronické podobě jakýmkoliv jiným
způsobem, nežli je uvedeno v této zadávací dokumentaci, ani podání nabídky v listinné podobě.
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Detailní informace o fungování elektronického nástroje, včetně popisu způsobu podání nabídky, jsou
uvedeny v uživatelském návodu pro dodavatele, dostupném na adrese www.vhodne-uverejneni.cz
v záložce Manuály. Před podáním nabídky v elektronické podobě je nutno provést registraci
dodavatele, přičemž Portál pro vhodné uveřejnění je napojen na centrální databázi dodavatelů (FEN
CDD) a dodavatelé tedy provádějí registraci v rámci FEN na adrese https://fen.cz/#/registrace.
Odesláním vyplněného registračního formuláře dojde k vytvoření profilu dodavatele a také
uživatelského účtu. Pomocí tohoto účtu se následně přihlašuje do svého profilu dodavatele.
V rámci procesu registrace dochází k ověření identity dodavatele, které slouží k posílení
důvěryhodnosti subjektu v rámci elektronického zadávání zakázek na Portálu pro vhodné uveřejnění
(elektronická komunikace, příjem elektronických nabídek, apod.). Bez ověření identity není možné
odeslat elektronickou nabídku ani zprávu v rámci zakázky. Podrobnosti k ověření identity jsou uvedeny
v Manuálu pro dodavatele uveřejněném na Portále pro vhodné uveřejnění.
Zadavatel upozorňuje na nutnost provést registraci s dostatečným časovým předstihem, protože
ověřování identity je prováděno manuálně pracovníky Portálu pro vhodné uveřejnění.
Zadavatel dále doporučuje provést kontrolu technické funkčnosti – podrobnosti jsou rovněž uvedeny
na Portále pro vhodné uveřejnění, záložka Manuály.
Zadavatel upozorňuje, že časová náročnost vkládání nabídky do elektronického nástroje závisí na
parametrech internetového připojení dodavatele (rychlosti odesílání dat) a počtu a velikosti
vkládaných souborů. Pro podání nabídky dodavatel nepotřebuje disponovat elektronickým podpisem.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato
byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí nahrání (ukončený upload)
kompletní nabídky do elektronického nástroje.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá
vždy dodavatel.
1.4 Nepožadování podpisu v nabídce
Vzhledem ke skutečnosti, že identifikace a autentizace dodavatele je provedena v rámci procesu jeho
registrace do elektronického nástroje, nepožaduje zadavatel, aby byla nabídka dodavatelem
podepsána – od dodavatele není vyžadován (elektronický ani jiný) podpis nabídky jako celku ani podpis
žádného z dokumentů tvořících nabídku (tedy například ani podpis úvodního listu nabídky,
nabídkového souboru nebo čestných prohlášení činěných dodavatelem).
1.5 Nabídkový soubor v nabídce
Součástí nabídky musí být vyplněný nabídkový soubor. Zadavatel požaduje, aby dodavatel vyplněný
nabídkový soubor (vyplněný Soupis prací) nepřeváděl do jiných formátů (jako je např. *.pdf), ale
předložil jej v nabídce v jeho původním formátu (*.xls).
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1.6 Předložení originálů nebo ověřených kopií (výstupů autorizované konverze) dokladů o
kvalifikaci vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy
Vybraný dodavatel, tj. účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, je
povinen na základě výzvy zadavatele podle ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit
v elektronické podobě originály nebo ověřené kopie dokladů (výstupy autorizované konverze) o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici.
1.7 Podpis Smlouvy
Zadavatel upozorňuje, že Smlouva o poskytování služeb bude uzavírána elektronicky, a proto vybraný
dodavatel bude muset disponovat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Uznávaný elektronický podpis není nutný k podání nabídky (viz čl. 1.4 zadávací dokumentace).

2. Předmět veřejné zakázky
2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, a to následujícím
způsobem:
-

Kód CPV 77300000-3
Kód CPV 77211600-8
Kód CPV 77310000-6

Zahradnické služby
Vysazování stromů
Služby vysazování a údržby zelených ploch

2.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení služeb spočívajících v založení biocentra a dvou
úseků biokoridorů na stávajících zemědělských pozemcích v obci Výrava, zejména se jedná o zatravnění
zvolených ploch, provedení výsadby dřevin, zajištění dokončovací a rozvojové péče po dobu 3 let a
provedení drobných biotechnických opatření.
Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v Projektové dokumentaci,
která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a dále v Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 4 této
zadávací dokumentace.
Předpokládaný termín realizace: zahájeni jaro 2021, dokončení nejpozději do 30. 4. 2024.
Zadavatel informuje, že následná péče prováděná vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena
Smlouva o poskytování služeb, bude do 31. 12. 2023 spolufinancována z finančních prostředků
Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí (viz informace v čl. 1.1 zadávací dokumentace).
Následná péče, která by měla být vybraným dodavatelem poskytována v roce 2024, bude hrazena
z vlastních prostředků zadavatele.
2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 2.962.302 Kč bez DPH.
4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona
předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si zadavatel v této zadávací
dokumentaci vyhradil.
Zadavatel současně stanovuje maximální hodnotu celkové nabídkové ceny za předmět plnění této
veřejné zakázky, a to ve výši 2.962.302 Kč (slovy: dva milióny devět set šedesát dva tisíc tři sta dvě
koruny české) bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona v případě, že jeho celková nabídková
cena za předmět plnění této veřejné zakázky bude vyšší, než je zadavatelem stanovená maximální
hodnota.
2.4 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 97 zákona.
Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem
řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení
souvisejících nákladů a rizik.
Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany
dodavatelů, jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě
v té době dostupných informací.

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 73 až § 80 zákona předložením
dokladů uvedených v příslušném sloupci v tabulkách v čl. 3.1 až 3.3.
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona nahradit čestným
prohlášením, ze kterého musí vyplývat splnění všech požadavků zadavatele, nebo Jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. Zadavatel si může kdykoliv
v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 ZZVZ dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
b) splní profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona,
c) splní technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.
3.1 Základní způsobilost podle § 74 zákona
Způsobilý je dodavatel, který:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu
a)
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží;

5

Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
každou fyzickou a právnickou osobu, pro
niž je dle zákona a zadávacích podmínek
vyžadován.
K zahraničním osobám viz § 81 zákona.

Způsobilý je dodavatel, který:
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
b) nedoplatek;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
c) splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
d)
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu
e)
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

Způsob prokázání:
Potvrzení příslušného finančního úřadu a
ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti.
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti.
Potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

Výpis z obchodního rejstříku, nebo
v případě, že dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán, čestné
prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

3.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

a)

Zadavatel požaduje:
předložení výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;
předložení dokladu, že je dodavatel
oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují;

Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence.

S ohledem na skutečnost, že dle zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů (živnostenský zákon) se jedná o činnosti
patřící do oborů činností náležejících do živnosti
volné uvedených v příloze č. 4 živnostenského
b)
zákona, lze předmětnou způsobilost, s ohledem na
ustanovení § 28 odst. 1 živnostenského zákona,
prokázat předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, z něhož bude zřejmé, že dodavatel má
oprávnění k výkonu živnosti volné.
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 3.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
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3.3 Technická kvalifikace
3.3.1

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci významných
služeb dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Seznam poskytnutých významných služeb zpracuje dodavatel v příloze č. 1 této zadávací
dokumentace – Úvodním listu nabídky.
Doba „za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto zadávacího řízení
považuje za splněnou, pokud služba uvedená v příslušném seznamu byla v průběhu této doby
dokončena alespoň v rozsahu odpovídajícímu požadavkům zadavatele uvedeným v tomto článku
zadávací dokumentace.
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před
zahájením tohoto zadávacího řízení. Formulář pro vypracování tohoto seznamu je součástí Úvodního
listu nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Osvědčení objednatele o
poskytnutí služby nebude dodavatel v nabídce předkládat.
Dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud ze seznamu významných služeb bude vyplývat, že
dodavatel za poslední tři roky (tj. v posledních 36 měsících) před zahájením tohoto zadávacího řízení,
poskytl služby obdobného charakteru odpovídajícího druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné
zakázky, tzn., že realizoval alespoň 2 zakázky, jejímž předmětem byly zejména výsadby stromů a
založení trávníků s tím, že každá z referenčních zakázek se musí týkat výsadby min. 500 ks stromů a
plochy zakládaných trávníků min. 15.000 m2 (dále jen „významná služba“).
Z údajů uvedených dodavatelem v úvodním listu nabídky v oddílu Seznam významných služeb musí být
jednoznačně zřejmé, ve kterém období dodavatel významnou službu poskytoval.
Zadavatel upozorňuje, že tuto technickou kvalifikaci nelze prokázat pomocí služeb spočívajících ve
výsadbě stromů a zakládání trávníků prováděných na vlastních pozemcích dodavatele, pozemcích,
které dodavatel užívá na základě nájemní smlouvy či obdobného právního vztahu, či za pomocí
provádění těchto prací pro vlastní potřebu dodavatele (v takovém případě se jedná o službu
poskytnutou jiné osobě).
3.3.2

Seznam členů odborného týmu

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dodavatel předloží dle ustanovení § 79 odst. 2 písm.
c) zákona seznam členů odborného týmu. Pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle
ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel doporučuje dodavatelům použít Úvodní list nabídky,
který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje splnění
technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona, přímo podílely na plnění veřejné
zakázky, přičemž není rozhodující, zda se jedná o osobu v pracovněprávním poměru k dodavateli či o
osobu v jiném vztahu k dodavateli.
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3.3.3

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dodavatel předloží v souladu s ustanovením § 79 odst.
2 písm. d) zákona čestné prohlášení člena odborného týmu, jehož vzorové znění je přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílely následující osoby splňující uvedené požadavky
zadavatele:

a)

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílely následující
osoby splňující uvedené požadavky zadavatele:

Způsob prokázání:

2 členové odborného týmu:
(i) minimálně středoškolské vzdělání zahradnického, krajinářského,
lesnického nebo environmentálního směru,
(ii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající,
smluvního vztahu s dodavatelem

Čestné prohlášení
o odborném personálu,
ze kterého musí
vyplývat splnění
veškerých požadavků
zadavatele.

U osoby uvedené v tabulce nad tímto textem budou doplněny ve formuláři – vzorovém čestném
prohlášení člena odborného týmu bezpodmínečně veškeré údaje nezbytné pro posouzení, zda
dodavatel splňuje požadavek na kvalifikaci v celém rozsahu.

4. Společná ustanovení ke splnění požadavků na kvalifikaci
4.1 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými jako
součást nabídky v prostých kopiích v elektronické podobě. Zadavatel však vždy bude před uzavřením
smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě.
4.2 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ustanovení § 81 zákona doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Čl. 4.1 zadávací dokumentace ohledně
jazyka dokumentů se použije obdobně.
Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a
potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního
zabezpečení.
4.3 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované
zadavatelem, s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona, prokázat prostřednictvím jiných
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osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona
předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona jinou osobou, a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se
k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude
poskytovat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen
využívat při plnění dle smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem, a to po celou
dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může
být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je
povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující
plnění na jeho straně.
Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně, tzn., že každý z požadavků technické kvalifikace
dle čl. 3.2 písm. b) nebo 3.3 této zadávací dokumentace je oprávněn prokázat jiný z dodavatelů.
Vztahuje-li se určité kritérium technické kvalifikace ke konkrétní části veřejné zakázky, ve vztahu k níž
si zadavatel vyhradil, že nemůže být plněna prostřednictvím poddodavatele, nelze toto kritérium
prokázat prostřednictvím jiné osoby dle výše uvedeného.
4.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle ustanovení § 74 a § 75
zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákona vyžaduje, aby odpovědnost za plnění
veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně
(v nabídce musí být doložen písemný závazek všech dodavatelů podávajících společnou nabídku
o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky), přičemž jeden z dodavatelů bude
určen jako vedoucí společník.
4.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle ustanovení § 226 až § 232 zákona nahrazuje v souladu
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s ustanovením § 228 zákona doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v
tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. Výpis ze seznamu nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost
starší než tři měsíce.
4.6 Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.

5. Obchodní a platební podmínky
Veškeré závazné obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy
o poskytování služeb včetně příloh (dále jen „Smlouva“), který tvoří přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace. Dodavatel je povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu Smlouvy bez
výhrad akceptovat.
Návrh Smlouvy dodavatel do nabídky nepředkládá. Zadavatel připraví smlouvu k podpisu v souladu
s podmínkami této zadávací dokumentace.
Zadavatel dodavatele upozorňuje na skutečnost, že důvodně předpokládá, že plnění předmětu této
VZ, resp. náklady projektu budou spolufinancovány (dotace) Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020, prioritní osa
4, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků a struktur, přičemž náklady projektu se pro účely této zadávací
dokumentace rozumí celková nabídková cena vybraného dodavatele, respektive dodavatele, se kterým
bude uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky.

6. Kritérium pro zadání veřejné zakázky
Zadavatel bude v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit ekonomickou výhodnost
nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena je kritériem hodnocení. Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné
zakázky, a to způsobem uvedeným níže v této zadávací dokumentaci.
Za účelem stanovení nabídkové ceny dodavatel vyplní soubor s názvem Soupis prací, který tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace. V tomto souboru dodavatel stanoví ceny jednotkových sazeb a cenu
materiálu.
Ceny jednotkových sazeb i ceny materiálu budou pro dodavatele závazné po celou dobu plnění této
veřejné zakázky jakožto ceny nejvýše přípustné. Tyto ceny jednotkových sazeb a ceny materiálu budou
podkladem pro fakturaci provedených činnosti. Jejich změna je možná pouze v souladu s čl. 8 této
zadávací dokumentace.
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Veškeré cenové údaje budou uvedeny v korunách českých bez DPH.
Nabídková cena bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Vyplněný Soupis prací se při podpisu Smlouvy stává její závaznou součástí.

8. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny, resp. položkových cen ceníku (oceněného
Soupisu prací), vyjma případu, kdy dojde ke změnám daňových předpisů, které budou mít prokazatelný
vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení
sazby DPH, bude toto snížení promítnuto do nabídkové ceny, resp. cen jednotkových sazeb a cen
materiálu.

9. Posouzení a hodnocení nabídek, povinnost vybraného dodavatele
9.1 Posouzení nabídek
Zadavatel bude posuzovat nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska
mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 zákona.
9.2 Hodnocení nabídek a stanovení pořadí nabídek
Předmětem hodnocení bude nabídková cena stanovená dodavateli postupem podle čl. 7 této zadávací
dokumentace. Pro hodnocení je rozhodná výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Pokud budou ve veřejné zakázce podány dvě nebo více nabídek se shodnými nabídkovými cenami (NC),
bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem vždy, pokud se bude jednat o nabídky na sdíleném
prvním pořadí, tzn. i v případě, že vybraný dodavatel bude vyloučen a na první místo v pořadí se tak
dostanou jiné nabídky se shodnou nabídkovou cenou (to za předpokladu, že zadavatel nezruší zadávací
řízení podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) zákona). V ostatních případech zůstane nabídkám se
shodnou nabídkovou cenou sdílené pořadí. Losování provede pověřený pracovník zadavatele.
K losování budou přizváni účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou
cenou a o jejichž pořadí se losuje. O losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace
o veřejné zakázce.
9.3 Povinnosti vybraného dodavatele
Vybraný dodavatel, tj. účastník, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, je povinen na základě
výzvy zadavatele podle ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložit v elektronické podobě
originály nebo ověřené kopie dokladů (výstupy autorizované konverze) o jeho kvalifikaci, pokud je
zadavatel již nemá k dispozici, tj.
 Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele dle čl. 3.1. této zadávací dokumentace,
 Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele dle čl. 3.2. této zadávací dokumentace,
 Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3.3. této zadávací dokumentace.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí dle § 122 odst. 4 zákona údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
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a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit, zadavatel
vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě, že vybraný dodavatel nesplní předmětnou povinnost nebo z předložených dokladů
o majetkové struktuře vyplyne, že dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 zákona,
zadavatel jej vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel dodavatele důrazně upozorňuje, že nesplnění shora uvedené povinnosti je dle ustanovení
§ 122 odst. 7 zákona důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel v této souvislosti též upozorňuje dodavatele na skutečnost, že dle ustanovení § 48 odst. 9
zákona je zadavatel povinen vyloučit vybraného dodavatele též v případě, pokud z informací vedených
v obchodním rejstříku vyplývá, že vybraný dodavatel je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány pouze zaknihované akcie. V případě, že vybraným
dodavatelem je účastník se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě vybraný dodavatel předložil
písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází.

10. Návrh smlouvy
Dodavatel ve své nabídce návrh Smlouvy na veřejnou zakázku nepředkládá.
Dodavatel je povinen veškeré podmínky uvedené v závazném vzoru smlouvy bez výhrad akceptovat.
Projev vůle akceptace těchto podmínek dodavatel učiní podáním nabídky.
Zadavatel při přípravě smlouvy, která má být uzavřena s vybraným dodavatelem, doplní do závazného
vzoru smlouvy všechny nezbytné údaje, přičemž bude vycházet z údajů uvedených dodavatelem
v úvodním listu nabídky.

11. Požadavek na poskytnutí jistoty
Poskytnutí jistoty není požadováno.
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12. Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek
Nabídka bude podána v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Portálu vhodneuverejneni.cz.
Zadavatel upozorňuje, že není přípustné podání nabídky v elektronické podobě jakýmkoliv jiným
způsobem ani podání nabídky v listinné podobě. Podrobné informace ohledně elektronického nástroje
a registrace dodavatele do tohoto elektronického nástroje a informace týkající se podávání nabídek
jsou uvedeny v čl. 1.3. zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek:

do 24. 03. 2021 do 13:00

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 zákona.

13. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta není stanovena.

14. Vysvětlení zadávací dokumentace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné podobě zasílat formou
elektronické komunikace. Zadavatel ve lhůtě dle zákona uveřejní vysvětlení a případné související
dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

15. Další podmínky a práva zadavatele, výhrady zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek ve smyslu ustanovení § 102 zákona.
Jako komunikační kanál pro předávání informací mezi zadavatelem a dodavateli zadavatel
upřednostňuje elektronický nástroj vhodne-uverejneni.cz.
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou
komunikaci, a to v některé z následujících forem:




elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ (elektronický nástroj vhodne-uverejneni.cz),
datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
elektronická pošta (e-mail),

(dále jen „forma elektronické komunikace“).
V případech, kdy nebude možné doručit určitému dodavateli písemnou korespondenci tímto
preferovaným způsobem, vyhrazuje si zadavatel právo užít pro její doručení některý z následujících
způsobů:
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a) Doručování do datové schránky dodavatele, pokud datová schránka dodavatele umožňuje
dodávání (příjem) dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby
nebo právnické osoby.
b) Doručování e-mailem na adresu uvedenou pro tento účel dodavatelem v úvodním listu.
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení se rovněž uveřejňuje na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje možnost realizovat změnu
v osobě dodavatele v průběhu plnění smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné
ukončení smlouvy ze strany dodavatele nebo pro předčasné ukončení smlouvy ze strany zadavatele
z důvodu porušení povinností dodavatele, a to buď cestou ukončení této smlouvy a uzavření nové
smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si pro takový případ
vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož
nabídka se umístila jako další v pořadí.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané
v tomto zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak
stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive
rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila
jako další v pořadí, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení předmětu plnění
sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem, přičemž bude upravena poměrně k míře
rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci
původního zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 104 zákona, pokud jsou s ohledem na předmět
plnění stále relevantní. Tento postup zadavatel může uplatnit i opakovaně.

16. Požadavky zadavatele na zpracování nabídek
Nabídka bude předložena v elektronické podobě v písemné formě.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, a všechny
dokumenty musí být čitelné.
Nabídka musí být zpracována v českém, příp. ve slovenském jazyce. Veškeré doklady, které budou
tvořit nabídku, budou předloženy v českém, případně ve slovenském jazyce (s případnou výjimkou
dokladů o vzdělání v latinském jazyce). V případě, že dodavatel bude dokládat do nabídky doklady
v jiném než českém jazyce, je povinen doložit v nabídce zároveň jejich překlad do českého jazyka.
Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje vhodne-uverejneni.cz. Zadavatel
upozorňuje, že není přípustné podání nabídky v elektronické podobě jakýmkoliv jiným způsobem ani
podání nabídky v listinné podobě. Podrobné informace ohledně elektronického nástroje vhodne14

uverejneni.cz, registrace dodavatele do tohoto elektronického nástroje a ohledně podávání nabídek
jsou uvedeny v čl. 1.3. této zadávací dokumentace.
Osnova pro zpracování nabídky:
a) Vyplněný úvodní list1 nabídky (vzor úvodního listu tvoří přílohu č. 1 této zadávací
dokumentace) - s ohledem na skutečnost, že nabídka je podána prostřednictvím
elektronického nástroje, nepožaduje zadavatel, aby byl úvodní list nabídky (ani jiný dokument
v nabídce) podepsán, zadavatel však doporučuje dodavatelům disponujícím elektronickým
podpisem, aby s ohledem na zjednodušení navazujících procesů v zadávacím řízení úvodní list
podepsali;
b) Smlouva dle čl. 15 této zadávací dokumentace v případě společné účasti dodavatelů;
c) Doklady dle ustanovení § 83 zákona v případě prokazování splnění kvalifikace jinou osobou (viz
čl. 4.3. této zadávací dokumentace);
d) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace nebo doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 3.1., 3.3.
a 3.3 této zadávací dokumentace;
e) Vyplněný Soupis prací ve formátu *.xls;
f) Seznam poddodavatelů
g) Ostatní informace a dokumenty tvořící nabídku.
Návrh Smlouvy na veřejnou zakázku ani přílohy2 Závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky,
účastník v nabídce nepředkládá.

17. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Úvodní list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení člena odborného týmu
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
Příloha č. 4 – Soupis prací
Příloha č. 5 – Závazný návrh Smlouvy na plnění veřejné zakázky
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a jiných osob

1

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení, zohlední tuto skutečnost tito dodavatelé v úvodním
listu nabídky. V případě, že účastník připojí do své nabídky čestné prohlášení dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona,
není nezbytné, aby vyplnil v úvodním listu Seznam významných služeb uvedený pod písm. C) a Seznam členů
odborného personálu pod písm. E).
2
Jediná příloha závazného vzoru Smlouvy, kterou účastník předkládá ve své nabídce je vyplněný Soupis prací,
který je v závazném vzoru Smlouvy označen jako Rozpočet.
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