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EVROPSKÁ UNIE 
Operační program Životní prostředí 

Pro vodu, vzduch a přírodu 
 
 

Zadávací podmínky  
 
a  
 

Výzva  
 

k podání nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v souladu s pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v Národním programu životní prostředí pro období 2014-2020,  

s názvem: 
   

„Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP-VN3“ 
 
 
Název zadavatele:  Obec Vranovice 
Sídlo:     Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice  
IČ:     00283720 
Oprávněný zástupce:   Ing. Jan Helikar – starosta obce 
tel.:     519 433 101 
Email:     starosta@vranovice.eu 
 
 
Pověřená osoba zadavatele pro výběrové řízení: 
Název:     JUDr. Petr Navrátil, advokát 
Sídlo:     Joštova 4, 602 00 Brno 
IČ:     736 12 596 
DIČ:     CZ7801080430 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů a 
slouží jako výzva k podání nabídek k realizaci předmětné veřejné zakázky. 
 
Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu na služby.  
 
Výběrové řízení neprobíhá podle zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
V případech, kdy zadávací dokumentace odkazuje na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., jsou 
tyto odkazy uvedeny podpůrně pro snadnější orientaci uchazečů. 
 
Předmět veřejné zakázky je spolufinancován ze zdrojů EU (Operační program životní 
prostředí). 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se 
podává písemně prostřednictvím zmocněného zástupce zadavatele (email: ak@navratil-
advokat.cz), v českém jazyce a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
 
  
I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
1) Předmětem veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dvou stavebních objektů, a to SO-06, Interakční 
prvek IP 20, a  SO-07, Interakční prvek IP-VN3 v rámci širšího projektu Založení prvků 
ÚSES v k.ú. Vranovice a 4 letá následná péče. První 3 roky následné péče jsou hrazeny 
z finanční podpory projektu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a čtvrtý 
rok z vlastních zdrojů zadavatele. 
 
Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (technickou zprávou a 
výkresovou částí.), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v 
členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr. Projektová 
dokumentace a rozpočet s výkazem výměr jsou dodavatelům předkládány 
v elektronické podobě.  
 
 
2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1,077.460,27  Kč bez DPH.  
 
3) Místo plnění veřejné zakázky 
Interakční prvky budou zhotoveny na parcelách č.  4391 a 4681 v k.ú. Vranovice. Konkrétní 
lokalizace činností realizovaných v rámci veřejné zakázky je specifikovaná v projektové 
dokumentaci, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 
 
4) Doba plnění veřejné zakázky 
Předpokládané převzetí stavby: 05.01.2020 
Dokončení plnění veřejné zakázky: dokončení výsadeb nejpozději do 30.04.2019 
Následná péče ode dne 01.05.2020 po dobu čtyř let. 
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5) Prohlídka místa plnění 
S ohledem na skutečnost, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupným 
prostranstvím, není prohlídka místa plnění zadavatelem organizována. 
 
6) Klasifikace předmětu zakázky dle CPV 
77300000-3 – zahradnické služby 
77315000-1 – vysazování 
 
 
II. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ 
 
Dodavatel předloží čestná prohlášení (vzor – přílohy č. 4, a 5) o tom, že splňuje 
 
1) Základní a profesní kvalifikace; dodavatel předloží jako součást nabídky čestné 
prohlášení, které je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, popř. doklad o tom, že je zapsán v 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 226 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek nebo doklad o tom, že disponuje certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 233 tohoto zákona. 
 
Jako doklad o splnění profesní kvalifikace je zadavatelem požadováno předložení: 
 
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán a dále 
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, a to živnostenského oprávnění pro poskytování služeb pro 
zemědělství a zahradnictví, lesnictví a myslivost 
 
Uchazeč prokazuje splnění základní a profesní kvalifikaci předložením čestného prohlášení, 
které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 
2) Technická způsobilost – uchazeč doloží čestné prohlášení (vzor – Příloha č. 5) 
obsahující:  
 

- seznam alespoň tří významných referenčních služeb odpovídajících předmětu 
zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, s následující minimální úrovní:  

 
Minimální úroveň stanoví zadavatel na alespoň 3 významné služby odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, tj. jejichž obsahem byly výsadby krajinné zeleně, v hodnotě minimálně 
500.000,-- Kč bez DPH. V případě, že byly služby poskytnuty v rámci většího celku (např. 
jako součást stavebních prací) musí být v seznamu uvedeno, jaká část celkového objemu se 
týkala těchto služeb.  
 
Za doklad prokazující splnění technické způsobilosti, tj. realizaci referenčních zakázek 
v požadovaném rozsahu, předkládaný uchazečem před podpisem smlouvy ve smyslu tohoto 
ustanovení bude zadavatelem považováno 
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

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

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

osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její  
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3) Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících 
splnění jednotlivých kvalifikačních předpokladů a technické způsobilosti. Nesplnění této 
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a může být důvodem 
pro rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky. Doklady prokazující splnění základní 
a profesní kvalifikaci nesmějí být k poslednímu možnému dni podání nabídky starší 90 dnů. 
 
 
III. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové 
ceny.  
 
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude 
hodnocena nabídka dodavatele, který v nabídce uvede nejnižší celkovou výši nabídkové 
ceny bez DPH. 
 
IV. POŽADAVKY NA ZPRACOVNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
1) Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech 
služeb, které tvoří předmět veřejné zakázky. Do ceny zahrne dodavatel veškeré práce, 
dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní dodání všech součástí předmětu veřejné 
zakázky, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním, včetně veškerých rizik a 
vlivů (včetně inflačních) během provádění služeb. Tato cena bude stanovena jako cena 
nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Součástí nabídky bude dodavatelem 
oceněný slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (Příloha č. 3) 
 
2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu (Příloha č. 1 nabídky).  
 
3) Podmínky překročení nabídkové ceny: 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
 
4) Uchazeč není oprávněn do položkového rozpočtu s výkazem výměr zasahovat jinde 
než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou 
položku. Všechny položky výkazu výměr musí být oceněny. Nevyplněná nebo nulová 
položka je důvodem pro vyloučení nabídky z výběrového řízení 
 
 
V. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny v rámci návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 
6). Obchodní podmínky zadavatele uchazeč akceptuje podpisem návrhu Smlouvy o dílo, které 
budou součástí nabídky. 
 
Uchazeč zejména bere výslovně na vědomí oprávnění zadavatele odstoupit od Smlouvy o dílo 
v případě, že Státní fond životního prostředí rozhodne tak, že zadavateli nebude z Operačního 
programu životní prostředí poskytnuta finanční podpora pro účely realizace projektu, jehož 
součástí je provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Pro případ, že nastane skutečnost 
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opravňující zadavatele odstoupit od Smlouvy o dílo, náleží vybranému uchazeči, s nímž byla 
Smlouva o dílo uzavřena, právo na zaplacení všech částí díla dle sjednaného rozpočtu 
s výkazem výměr, které byly ze strany uchazeče do dne odstoupení od Smlouvy o dílo řádně a 
úplně provedeny. 
 
Uchazeč současně bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu 
specifikovaného v tomto ustanovení nebude oprávněn uplatňovat v této souvislosti vůči 
zadavateli žádné nároky z titulu náhrady škody. 

 
 
VI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
1) Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
 
2) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom 
originále. Krycí list nabídky a návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou 
k právnímu jednání za či jménem uchazeče. V případě, že Krycí list nabídky nebo návrh 
Smlouvy o dílo nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit 
podepsanou plnou moc k tomuto právnímu jednání za či jménem uchazeče.  
 
3) Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče.  
 
4) Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací 
dokumentace. 
 
5) Součástí nabídky budou čestná prohlášení, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci dle 
článku II. (přílohy č. 4 a 5) 
 
 
VII. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
  
VIII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena 
označením obchodní firmy uchazeče, adresou jeho sídla a IČ, a dále zřetelně označena 
nápisem: 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP-VN3“ 

 
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.  
 
Uchazeč je povinen doručit nabídku doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu 
zadavatele: 
 
Obecní úřad Vranovice 
Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice  
a to nejpozději do 30.09.2019 do 09.00 hod 
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IX. INFORMACE O TERMÍNU A MÍSTU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 
Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami, a to dne 30.09.2019 od 09.05 
hod. O výsledku hodnocení nabídek budou následně uchazeči písemně vyrozuměni. 
 
 
X. PRÁVA ZADAVATELE 
 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
2) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů. 
3) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z vybraných uchazečů. 
4) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 
 
5) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě bude uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
6) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informování 
prostřednictvím České pošty, s.p., a to datovou zprávou, popř. poštovní listovní zásilkou a 
vyloučení uchazeči budou informováni o vyloučení též písemně s uvedením důvodu jejich 
vyloučení. 
 
 
Ve Vranovicích dne 10.09.2019 
 
 

………………………………………………. 
Ing. Jan Helikar, starosta 

 
 

 
PŘÍLOHY: 
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace s dokumentací pro provedení díla  
- Příloha č. 3 - Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr  
-  Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti 
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace  
- Příloha č. 6 – Smlouva o dílo (návrh) 
 


