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" Regenerace zeleně města 

Proseče" 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ 

NABÍDKY  
 

 

 

v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení "Regenerace zeleně 

města Proseče" zadávané podle ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a pravidel OPŽP (Závazné pokyny pro žadatele a příjemce). 

  

1.  Zadavatel  

 

1.1 Základní údaje o zadavateli 

 

Název: MĚSTO PROSEČ 

Sídlo: Proseč 18, 539 44 Proseč 

Druh zadavatele ve smyslu 

zákona: 
Veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona 

IČ: 00270741 

DIČ: CZ00270741 

 
1.2 Osoby zadavatele 

 
Osoba oprávněná jednat 

jménem či za zadavatele 
Jan Macháček – starosta obce 

 
Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky: 

Jméno a příjmení: Jan Macháček 

Telefon: +420 468 005 026 

Mobilní telefon: +420 777 711 957 

E-mail:  mesto@prosec.cz 

  

2. Předmět veřejné zakázky 

 

2.1 Předmět veřejné zakázky 

Předmět plnění veřejné zakázky představuje služby realizované v rámci projektu – „Regenerace zeleně města 

Proseče“. 

Projekt získal finanční podporu v rámci programu: 

Název operačního programu: Operační program Životní prostředí 

Primární oblast podpory:  6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Zadavatel: 

MĚSTO PROSEČ 

Sídlem: Proseč 18,  

539 44 Proseč 

IČ: 00270741 

Veřejná zakázka  

mailto:mesto@prosec.cz
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2.2 Technické podmínky 

Detailní informace o rozsahu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kterou si v tištěné 

podobě vyzvedne uchazeč v případě zájmu u zadavatele za úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace ve 

výši 200,- Kč. Kontaktní osoba zadavatele pro vydání zadávací dokumentace, je Jan Macháček, starosta obce (e-mail: 

mesto@prosec.cz, tel.: +420 468 005 026). Elektronická podoba zadávací dokumentace je bezplatně zpřístupněna 

v plném rozsahu na profilu zadavatele. 

 

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky v Kč bez DPH:  
2.157.414,- Kč 

slovy: 

Dvamilionyjednostopadesátsedmtisícdevětsetčtr

náct korun českých 

 

2.5 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Požadované lhůty plnění veřejné zakázky včetně ukončení 

plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 

 

 

17. 2. 2014 

Předpokládaný termín ukončení plnění celé veřejné zakázky: 31. 12. 2014 (po dohodě lze ukončit dříve) 

Místo plnění veřejné zakázky:  MĚSTO PROSEČ 

Lhůta ukončení plnění veřejné zakázky je splněna převzetím díla odběratelem v přejímacím řízení. 

 

2.6 Ostatní podmínky 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

2.7 Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

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

Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem posouzení a 

hodnocení nabídky uchazeče. 

 

3.1 Formy prokazování kvalifikace 

3.1.1 Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat 

společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 

Popis kódu CPV CPV 

Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti 

akvakultury a včelařství 

 

77000000-0 
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odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění 

ostatních kval. předpokladů podle § 50 odst. 1) písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.   

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni 

předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 

že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky.  

 

3.2 Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele 

 
3.2.1 Pravost dokumentů 

Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopie požadovaných dokumentů. 

 

3.2.2 Stáří dokumentů  

Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopie požadovaných dokumentů. 

 

3.2.3 Změny v kvalifikaci  

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen 

nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému 

zadavateli.  

 

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. 

 

3.3 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 

 

3.3.1 Základní kvalifikační předpoklady 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:  

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

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její 

statutární  orgán nebo každý  člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele  či  členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento  předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 
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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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 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 v 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 v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 

zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,   

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

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu 

 

Součástí nabídky musí být rovněž Prohlášení dle § 68: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání 

nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.   

 

Pro doložení prohlášení dle § 68může uchazeč využít vzoru, který je součástí ZD této zakázky.  
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3.3.1.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů   

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 3.3.1 čestným prohlášením. Z obsahu čestného 

prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.  

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

3.3.2 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; Oprávnění musí 

pokrývat celý předmět veřejné zakázky.  

3.3.2.1 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů   

 

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.3.2 čestným prohlášením. Čestné prohlášení musí 

být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu 

smlouvy originál či úředně ověřenou kopii požadovaných dokumentů. 

 

3.3.3 Technické kvalifikační předpoklady  

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

1. dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložení seznamu významných obdobných služeb v prosté kopii (dále jen 

zakázek) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s limitem: min. 1 zakázka týkající se ošetření 

stromů, instalace bezpečnostních vazeb a výsadby stromů, a to v rozsahu, který odpovídá minimálně hodnotě 

této zakázky v Kč bez DPH a dvou zakázek ve výši 1,1 milionu Kč bez DPH. Uchazeč, který bude vybrán, 

doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu 

Přílohou tohoto seznamu musí být: 

1.1 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 

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

1.3 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 

od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

V osvědčení je uveden rozsah a doba poskytnutí služby, včetně kontaktní osoby zadavatele. 

2. dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky a dle § 56 odst. 2 písm. e) zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování příslušných služeb na následující úrovni: 



   

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Výzva dle Směrnice č. 27/2006 verze 01 

Strana 6 (celkem 8) 

2.1 min. 2 osoby s odborným VŠ vzděláním a min. 3 let praxe v oboru realizace zahradní architektury a  krajinářských 

úprav či v oboru realizace ošetření a výsadeb stromů (arboristika), nebo min. 1 osoba s odborným SŠ vzděláním a  min. 

5 let praxe v oboru realizace zahradní architektury a  krajinářských úprav či v oboru realizace ošetření a výsadeb stromů 

(arboristika).  

Uchazeč doloží tento předpoklad předložením profesního životopisu pro tuto osobu, ve kterém bude uvedeno 

absolvování odborného vzdělání, délka praxe a realizované služby obdobného charakteru (v prosté kopii). 

2.2 min. 2 osoby provádějící odborné stromolezecké (arboristické) práce s certifikátem „Certifikovaný arborista ETW 

(European Treeworker)“ nebo „Certifikovaný arborista konzultant“ nebo osvědčení „Komplexní péče o dřeviny“ nebo 

osvědčení na specializaci vazby korun a ořezy stromů. Uchazeč doloží tento předpoklad předložením platného 

certifikátu nebo osvědčení (prostá kopie). 

2.3 min. 1 osoba s dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž, prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů – osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Dodavatel 

současně doloží doklad o vztahu mezi dodavatelem a osobou, jejímž prostřednictvím tento kvalifikační předpoklad 

splňuje. V případě, že tato osoba není v pracovněprávním vztahu k dodavateli, doloží dodavatel smlouvu uzavřenou 

mezi dodavatelem a příslušnou osobou – subdodavatelem.  Spolu se smlouvou budou předloženy doklady 

subdodavatele v souladu s ustanovením §51 odst.4 zákona. V případě, že je příslušná osoba k dodavateli 

v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, uvede uchazeč tuto skutečnost formou prohlášení ve své nabídce. 

Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu. 

Pozn.: Dodavatel je dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

3.3.4 Předpoklady dle §50 odst. 1, bod c) 

 

Součástí nabídky musí být rovněž: 

- čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (par. 50 odst. 1 bod c)   

3.3.4.1 Prokázání splnění předpokladů 50 odst. 1, bod c) 

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.3.4 čestným prohlášením. Čestné prohlášení musí 

být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z prohlášení musí vyplývat, že uchazeč je 

ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

 

4. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty 

Zadavatel v souladu s ustanovením §67 zákona požaduje k zajištění splnění povinností uchazeče poskytnutí jistoty ve 

výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicetitisíc korun českých). Jistotu je uchazeč povinen poskytnout formou složeni peněžní 

částky na účet zadavatele nebo poskytnutím bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

V případě, že si uchazeč zvolí poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele, složí peníze na účet 

číslo: 1141642319/0800, variabilním symbolem bude IČ uchazeče a specifickým symbolem bude číslo zakázky 012013, 

zpráva pro příjemce „Jistina Proseč“. Částka odpovídající jistotě musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v 

poslední den lhůty pro podání nabídek (v případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet). 
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Složení jistoty uchazeč prokáže v nabídce příslušným potvrzením a zároveň uvede v nabídce číslo účtu včetně 

směrového kódu banky, na který požaduje peněžní jistotu vrátit. 

Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po 

celou dobu zadávací lhůty. Pokud uchazeč poskytne jistotu formou pojištění záruky, musí být pojistná smlouva 

uzavřena v souladu s ustanovením §67 odst. 6 zákona. 

V případě, že dojde v rámci lhůty pro podání nabídek k jejímu prodlužování z různých důvodů, je uchazeč povinen 

adekvátně prodloužit také platnost listiny (bankovní záruka, pojištění záruky), kterou je jistota dokládána! 

Originál bankovní záruky nebo pojištění záruky (záruční listiny) musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným 

způsobem. Součástí nabídky (tzn. svázaná v nabídce) bude kopie této záruční listiny, která zůstane jako součást nabídky 

u zadavatele i po ukončení zadávacího řízení. 

Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením §67 zákona. 

 

5. Hodnocení nabídek 

a) Hodnotící kritéria 

Nabídková cena bez DPH 

Bude hodnocena nabídková cena bez DPH. Uchazeč ve své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími 

podmínkami. Jako nejvhodnější hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty dalším podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 

rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, na různých místech v nabídce, bude důvodem pro vyřazení 

nabídky z dalšího posouzení a hodnocení a vyloučení uchazeče; obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde 

k uvedení údaje či hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

b) Způsob hodnocení nabídek 

Bude hodnocena nabídková cena bez DPH. Uchazeč ve své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími 

podmínkami. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

 

Komise pro otevírání obálek 

První jednání komise pro otevírání obálek proběhne dne 24. 1. 2014 ve 14,00 hodin. Tato výzva slouží zároveň jako 

pozvánka uchazeče na otevírání obálek s nabídkami. 

 

6. Termín a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 1. 2014 ve 14,00
 
hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky 

zadavateli. Za včasné doručení odpovídá uchazeč.   

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 

 

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele:  

MĚSTO PROSEČ 

Proseč 18, 539 44 Proseč 

 

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese zadavatele každý pracovní den od 7,00 do 11,00, 

nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce 

či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), 
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označena: “VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ s uvedením „Regenerace zeleně města Proseče“ a s poznámkou 

„NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné v souladu s § 71 odst. 6 

zákona nabídku vrátit.  

V  případě osobního doručení uchazeč vyplní a ve dvou provedeních společně s nabídkou doručí „Protokol o osobním 

doručení nabídky k veřejné zakázce“ (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).  Na oba výtisky pracovník 

zadavatele přijímající nabídku vyznačí datum a čas podání nabídky a potvrdí převzetí nabídky. Jeden výtisk zůstává 

zadavateli.  

 

6.  Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

 o smlouvě o dílo s uchazečem dále jednat a upřesnit její konečné znění  

 zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona 

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím  řízení k zakázce 

 uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení na 

profilu zadavatele (rozhodnutí se považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na 

profilu zadavatele) 

 

 

V Proseči dne 7. 1. 2014 

 

 

 

 

Jan Macháček 

starosta města 

 

 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 


