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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM:
„Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty"
1.

INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupený:
ICO:
Telefon:
Email:
Zástupce zadavatele:

2.

Obec Tuklaty
Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82, okr. Kolín
Petrem Jenšovským, starostou obce
00235822
+420 724 182 712
info@tuklaty.cz
JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Panská 895/6, Praha
1 —Nové Město, PSC: 110 00, zapsaná v seznamu advokátů CAK
pod evid. č. 13851, tel: +420 777573363,
email: info(2>,aknemeckova.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Zadavatel tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Revitalizace zeleně
historického centra obce Tuklaty". Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu níže
uvedeného:
„Program Podpory sdílení zeleně na základě rozhodnutí č. 053011532 o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR;
Akceptační číslo: 053011532.“
Plněním veřejné zakázky dojde ke zvýšení biodiverzity historického centra obce Tuklaty a ke
zvýšení jeho estetické hodnoty.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem veřejné
zakázky (dále též „zadavatel") mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“). Zadavatel je však povinen postupovat v souladu
s ust. § 18 odst. 5 ZVZ, tudíž zadavatel v tomto zadávacím řízení postupuje analogicky, jakoby
veřejnou zakázku zadával podle ZVZ.
Veřejná zakázka je podle předmětu plnění veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ust. § 10 ZVZ.
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Informace a údaje uvedené v této výzvě k podání nabídek a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je
dodavatel povinen při zpracování své nabídky plně respektovat a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách
bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení
dodavatele (uchazeče) z další účasti v zadávacím řízení.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
V takovém případě je uchazeč povinen doručit písemnou žádost o dodatečné informace
zadavateli (viz bod 1. této zadávací dokumentace) nebo zástupci zadavatele na email:
infn@ aknemeckova.cz Zadavatel sdělí odpověď na žádost o dodatečné informace i se
zněním původního dotazu všem dodavatelům, a to nejpozději do dvou (2) pracovních
dnů od obdržení žádosti o dodatečnou informaci.
3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění dle této veřejné zakázky je:
revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty na pozemcích p.č. 851/1, a 28/1
v k.ú. Tuklaty, tzn. ve svahu pod farou, v okolí zvonice, a rybníka.
V rámci revitalizace je zhotovitel (vybraný uchazeč) povinen odborně ošetřit 38 kusů
stromů, zajistit vysazení 15 kusů dřevin a 20 m živého plotu a rovněž je povinen založit
80 m2 nového trávníku a rozdrcení dřevní hmoty vzniklé kácením a řezy, a to dle
prováděcí dokumentace zpracované Ing. Alenou Burešovou, projektantkou, která je
přílohou této výzvy k podání nabídek a v souladu se závazným harmonogramem prací
předloženým dodavatelem.
HARMONOGRAM PRACÍ
Uchazeč předloží závazný harmonogram prací zpracovaný po týdnech, který bude
v souladu se závazkem zadavatele realizovat předmět veřejné zakázky nejpozději
do 15.12.2016.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v průběhu roku 2016 bude současně na svahu
pod farou probíhat chemická likvidace výmladků stromů trnovník akát
vykácených na podzim 2015, která by mohla zasáhnout novou výsadbu.
Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost vzít na vědomí a respektovat veškerá
omezení s tím související. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby výsadba
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nových stromů v rámci této veřejné zakázky byla realizována až v podzimních
měsících roku 2016 (říjen, listopad). Tato podmínka musí být dodavatelem
zapracována rovněž v harmonogramu prací, který musí být zpracován po týdnech.
3.1.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 291.917,-Kč (slovy: dvě-stědevadesát-jedna-fisíc-devět-set-sedmnáct-korun českých bez DPH).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a informací
získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním.
3.2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, CPV KÓDY:

Doba realizace veřejné
zakázky

1.3.2016 -15.12.2016

obec Tuklaty (centrum obce —okolí zvonice, rybníka a svah pod
Místo plnění a
prohlídka místa plnění farou)
Prohlídka místa
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne
plnění
20.1.2016 (středa), sraz: Obecní úřad Tuklaty v 10:00 hod.
77211400-6 Kácení stromů;
77341000-2 Prořezávání stromů;
CPV KÓDY
77300000-3 Zahradnické služby.

4.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který ve smyslu ust. § 50 ZVZ splní (i)
základní kvalifikační předpoklady; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady (iii) předloží čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti a (iv) splní technické kvalifikační
předpoklady.
4.1.

Základní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč použije závazný vzor
tohoto čestného prohlášení, který je uveden v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek. Čestné
prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za
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uchazeče. Čestné prohlášení o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídek.
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 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 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštních právních předpisů;
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
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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 i ve vztahu ke spotřební dani, 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 ve smyslu § 54
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele;

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 (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
4.2.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(registru), pokud je v ní zapsán; Zadavatel upozorňuje, že tento doklad nesmí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídek:
b) doklad o oprávnění podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské
oprávnění či licenci.
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c) certifikát ETW, Český certifikovaný arborista, nebo obdobný doklad osvědčující
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje.
4.3.

Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče:

Prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazuje uchazeč předložením čestného
prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídek.
4.4. Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením seznamu
významných služeb (ve formě čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat za uchazeče) realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí. Významnou službou se rozumí minimálně dvě (2) služby,
které byly realizovány (řádně dokončeny) uchazečem v posledních 3 letech ke dni podání
nabídek v oblasti obdobného plnění, jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti
komplexní revitalizace, ošetření nebo výsadby zeleně, když finanční hodnota každé
takové služby činila nejméně 50.000,-Kč bez DPH.
Čestné prohlášení o významných službách předložené uchazečem musí obsahovat:
identifikace objednatele;
rozsah a specifikaci služby;
termín plnění služby;
finanční hodnotu realizované služby.
5.

OSTATNÍ PODMÍNKY:

Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který je součástí této
výzvy jako její Příloha č. 4. Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy o dílo oprávněn provádět
žádné úpravy nebo změny oproti vzorovému textu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních
parametrů, jejichž doplnění výzva či smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany
uchazeče jsou označeny [[DOPLNÍ UCHAZEČ). Návrh Smlouvy musí být podepsán
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že
n á vrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán. bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč
bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
6.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

Nabídková cena bude zpracována v následujícím složení:
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, tj. musí zahrnovat zejména
náklady na dopravu, mzdy, pojištění apod.
Nabídková cena bude uchazečem stanovena v korunách českých (Kč).
Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.
Nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky je jediným hodnotícím kritériem
nabídek předkládaných v rámci tohoto zadávacího řízeni.
Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1
této výzvy k podání nabídek a Smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 4 této výzvy.
7.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál, 1 na CD.
Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby nabídka uchazeče byla zpracována v níže
stanovené struktuře a v souladu s níže uvedenými požadavky:
č. Dokument

.

Vzor

Krycí list nabídky (uchazeč doplní relevantní údaje)

Příloha č. 1

2.

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2

3.

Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů —
uchazeč doloží relevantní dokumenty

Není vzor

4.

Čestné prohlášení o prokázání ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 3

1
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5.

Čestné prohlášení o realizaci významných služeb —doloží uchazeč

Není vzor

6.

Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4

7. Harmonogram prací předložený dodavatelem (zpracovaný po týdnech)

Není vzor

Všechny tyto dokumenty včetně příloh a krycích listů s názvy dokladů budou očíslovány
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby při
manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně Hstů nebo jiným úpravám
této části nabídky.
8.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení
a končí dne 1.2.2016 (pondělí) v 8:30 hod.
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zadavatele, tj.
Obec Tuklaty, obecní úřad. Na Rafandě 14. Tuklaty.
Nabídku je možno podávat osobně, nebo zasílat poštou nebo kurýrem, v pracovní dny vždy
od 09:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 1.2.2016 od 8:00 hod.
do 8:30 hodin nebo poštou nebo jiným způsobem doručení jako zásilku tak, aby byla
zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 8:30 hod.
Rozhodující je převzetí nabídky zadavatelem.
Uchazeč označí obálku s nabídkou následujícím způsobem:
Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ
Sídlo / Bydliště uchazeče
PSČ Obec / Město
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
„Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty"
Obec Tuklaty
Na Rafandě 14
250 82 Tuklaty
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STÁTNÍ
ŽIVOTNÍHO
ČESKÉ

FOND
PROSTŘEDÍ

REPUBLIKY

Dne 1.2.2016 v 8:35 hodin budou v sídle zadavatele, tj. v Obci Tuklaty, Na Rafandě 14,
otevírány obálky s nabídkami uchazečů. Otevírání obálek s nabídkami je oprávněn se účastnit
uchazeč nebo zástupce uchazeče, který je povinen disponovat plnou mocí, z níž bude zřejmý
rozsah zmocnění.
9.

HODNOCENÍ NABÍDEK:

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky uchazečů hodnotící komisí hodnoceny v souladu
s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnotícím kritériem v této veřejné zakázce je:
Celková nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky dle této výzvy k podání
nabídek.
Nabídky budou hodnoceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejvhodnější (vítěznou) nabídkou
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
9.1.

Vyhrazená práva Zadavatele:
•

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a to i bez udání důvodu.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny v zadávacích podmínkách v souladu se
ZVZ.

Přílohy:
1. Krycí list
2. Čestně prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3. Čestné prohlášení o prokázání ekonomické a finanční způsobilosti
4. Závazný návrh Smlouvy o dflo
5. Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Alenou Burešovou, projektantkou.
V Tuklatech dne 11.1.2016

'bec Tuklaty
Petr Jenšovský
starosta obce
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