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vzduch a přírodu

VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ.
TEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACí DOKUMENTACE

pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby v rámci projektu č. CZ.1.02/6.5.00/11.11813,
který bude financován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v

rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽPČR), Oblast podpory: Realizace úspor
energie

"Obnova zeleně v obci Pustějov"

Zadávací dokumentace byla zpracována dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP (verze ke dni 18. 12. 2012, účinná od 1. 1. 2013) pro zakázky malého rozsahu
2. kategorie a v intencích Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho dalších
relevantních částí a zvláštních právních předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"Zákon"). NEJEDNÁ SE O ZADÁVACí ŘíZENí DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH!

1. Identifikační údaje zadavatele

zadavatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
oprávněný jednatel:

Obec Pustějov
Pustějov 54,74243 Pustějov
Ing. Tomášem Maiwaelderem, starostou obce
00600822
CZ00600822
Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce

2. Zastoupení zadavatele v řízení, kontaktní osoba zadavatele

zástupce:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

INNOVA Int. s.r.o.
Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Martinem Ambrůzem, jednatelem společnosti
27857255
CZ27857255
Ing. Martin Ambrůz
+420724121 591
ambruz@innovuj.cz

3. Druh a předmět veřejné zakázky

3.1 Identifikační údaje zakázky
název veřejné zakázky: Obnova zeleně v obci Pustějov
místo plnění: obec Pustějov (okr. Nový Jičín), parcely Č. 2007, 2066, 173/2 a

170/1
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druh zakázky:
předmět zakázky:

služby
předmětem veřejné zakázky je obnova zeleně na prostranství před
kostelem v obci Pustějov parc. č. 2007, 2066, 173/2, 170/1

3.2 Bližší popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je obnova zeleně v k. ú. Pustějov. V rámci realizace akce bude
provedeno kácení, ošetření a výsadby dřevin na prostranství před Kostelem v Pustějově.
Cílem projektu je zachování a obnova zeleně, stabilita a provozní bezpečnost stávajících stromů.
Projekt řeší na základě hodnocení aktuálního stavu starých stromů opatření dle návrhu
zpracovatele technické dokumentace ve formě následné obnovy a celkové regenerace plochy
zeleně pod kostelem, která se výrazně podílí na celkovém obrazu obce.
Plnění veřejné zakázky se zabývá revitalizací zeleně na ploše s parkovou úpravou na
prostranství pod kostelem v obci Pustějov. V současné době se zde nachází listnaté stromy,
které jsou již z velké části přestárlé a poškozené. Zeleň je celkově nestabilní a ohrožuje
návštěvníky a poškozuje pomníky na hřbitově. Na řešeném prostranství proběhla v minulosti (na
počátku 20. století) výsadba listnatých stromů v travnatém svahu mezi komunikací a kostelem.
Výsadba se dochovala dodnes a výrazně se podílí na množství vzrostlé zeleně v obci. V
minulých letech nebyly prováděny probírky. Stav stromů v současné době již nevyhovuje
nárokům na provozní bezpečnost. Za posledních 10 let dochází k postupným destrukcím a
rychlému postupu hnilob. V posledních 2 letech došlo opakovaně k selhání částí korun, které při
pádu ve větším rozsahu poškodily pomníky na hřbitově. Nemalou měrou ke snížení vitality také
přispělo vedení rozvodů inženýrských sítí.
Cílem plnění je zachování a obnova zeleně, zajištění stability a provozní bezpečnosti stávajících
stromů. Tento cíl bude naplněn provedením jednotlivých opatření ve formě ošetření a výsadby
stromů v obci, a to na základě technické dokumentace, která je součástí žádosti o finanční
podporu.
Obnova zeleně bude založena na provedené inventarizaci zeleně. Zde byly vyčleněny stromy,
které bude nutné pokácet a dále skupina stromů, které budou ponechány, a bude nutné je
odborně ošetřit. Dále pak v rámci projektu budou vysázeny nové stromy a keře a další rostliny dle
Osazovacích plánů navržených projektantem.

Detailní specifikace požadovaných prací je uvedena v technické části zadávací dokumentace.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp.
na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné,
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a
odpovídá uvedeným parametrům.

Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je povinen se uchazeč řídit
při zpracování své nabídky. V případě, že uchazeč nemá jistotu ve stanovení základních
technických nebo obsahových podmínek, má možnost si vyjasnit veškerá sporná místa, a to
formou písemného dotazu adresovaného zadavateli.

I když je součástí výkresové dokumentace výsadba trvalek, tato není součástí plnění této
veřejné zakázky. Výsadba trvalek není součástí slepých výkazů výměr a nebude v průběhu
plnění veřejné zakázky realizována!
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3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 879 tis. Kč bez DPH.
(slovy: osmsetsedmdesátdevětlisíckorun).

3.4 Záruka za provedené práce
Zadavatel požaduje min. 24měsíční záruku na provedené práce.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytována v elektronické formě. Osloveným
uchazečům bude zadávací dokumentace doručena v rámci doručení výzvy k podání nabídek a
prokázání kvalifikace. Zbývajícím uchazečům bude zadávací dokumentace poskytnuta na
základě jejich písemné žádosti kontaktní osobě zadavatele (na ambruz@innovuj.cz). Žádost
musí splňovat podmínky komunikace s kontaktní osobou stanovené v kapitole 12.

Součástí zadávací dokumentace je:
Technická dokumentace;
Závazné výkazy výměr;
Textová část zadávací dokumentace;
PŘílOHA Č. 1 - Závazný krycí list nabídky;
PŘílOHA Č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 odst. 1 písmoa) - k).

Výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou závazné. Dodavatelé
nebudou položky v těchto výkazech nijak upravovat. Jednotkové ceny zadané do těchto
výkazů výměr budou určeny na základě cen výrobků/materiálů, které vyhovují technickým
požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

5. Termíny plnění veřejné zakázky

Předpokládaný nejbližší termín zahájení plnění: 15. srpna 2013
Předpokládaný nejzazší termín ukončení plnění: 30. listopadu 2013
Zhotovitel může nabídnout kratší termín plnění díla.

6. Kvalifikační předpoklady dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek.
Součástí předložené nabídky bude prokázání kvalifikace dle §§ 53 a 54 zákona, a to v rozsahu
definovaném níže.

6.1 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53):
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písmo a) až k) zákona prokáže
dodavatel čestným prohlášením (viz PŘílOHA Č. 2 zadávací dokumentace), z jehož obsahu
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písmoa)
až k) Zákona.

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54):
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 54 zákona doloží:

výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsán (prostá kopie, údaje ne starší 90 kalendářních dnů);
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doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie);
klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódů Common Procurement Vocabulary
(CPV): 77310000-6 služby vysazování a údržby zelených ploch.

7. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8. Obchodní podmínky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, do kterého budou implementovány níže uvedené
závazné obchodní podmínky zadavatele.
Návrh smlouvy o dílo bude podepsaný statutárním zástupcem dodavatele.

Závazné obchodní podmínky zadavatele:
Předmět smlouvy:

o Název a číslo projektu: "Obnova zeleně na prostranství před kostelem v obci
Pustějov parc. č. 2007, 2066, 173/2, 170/1", CZ.1.02/6.5.00/11.11813.

o Předmět plnění dle kapitoly 3.2 zadávací dokumentace.
Platební podmínky:

o Úhrada ceny díla bude provedena na základě jedné faktury vystavené po předání
díla bez vad a nedodělků po ukončení plnění.

o Splatnost faktur 60 dnů.
o Zálohy ze strany objednatele nebudou poskytovány.

Záruka za dílo a odpovědnost za vady:
o Zhotovitel poskytuje záruku veškeré části plnění vztahující se k této smlouvě v

délce 24 kalendářních měsíců. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez
vad a nedodělků.

o Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

o Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění
reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

o Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V
případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 12
hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné
vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad
dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické
lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Sankční ujednání:
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o Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za
každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Mimo
zaplacení smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši i
škodu představující celkovou výši finanční částky, kterou byl objednatel povinen
vrátit z objednateli poskytnuté dotace z důvodu nedodržení termínu předání díla.

o V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč
za každý i započatý den prodlení.

Vlastnictví díla:
o Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
o Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to
až do okamžiku předání díla do užívání.

o Veškerá dřevní hmota z pokácených stromů zůstává majetkem Obce Pustějov.
Závěrečná ustanovení:

o Objednatel si vyhrazuje právo uzavřenou smlouvu zrušit v případě, že na projekt
"Obnova zeleně na prostranství před kostelem v obci Pustějov parc. č. 2007,
2066, 173/2, 170/1", CZ.1.02/6.5.00/11.11813, nebude ze strany poskytovatele
dotace poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí.

9. Požadovaná závazná formální úprava nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka se podává písemně a musí být zpracována v českém jazyce.
Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení s podpisem oprávněného zástupce
dodavatele.
Jednotlivé listy (části) nabídky budou pevně spojeny tak, aby bylo zabráněno případné ztrátě
jakékoli součásti nabídky, zároveň však musí spojení respektovat snadnou čitelnost a manipulaci
ze strany členů hodnotící komise. Za pevné spojení je považováno spojení nabídkových listů
v levém horním rohu (sešívačkou nebo provázkem) včetně přelepky (přes spoj nebo
provázek) s razítkem a podpisem oprávněného zástupce dodavatele.

Nabídka bude zpracována dle následující osnovy:
a) Krycí list nabídky (viz PŘílOHA Č. 1 zadávací dokumentace), přičemž údaje v tomto

listu uvedené, budou odpovídat údajům ve zbylém obsahu nabídky dodavatele;
b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz PŘílOHA Č. 2

zadávací dokumentace);
c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
d) Vyplněné výkazy výměr (celkem 3 výkazy: kácení, ošetření, výsadba);
e) Návrh smlouvy o dílo dle závazných obchodních podmínek uvedených v kapitole 8

zadávací dokumentace, tento návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem
subjektu dodavatele;

f) Další dokumenty a doklady dle vlastního uvážení dodavatele (nepovinné).

10.Lhůta a místo pro podání nabídek dodavatelů

lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 8. 2013 v 12:00 hod.
Místem podání nabídek je následující adresa:
INNOVA Int. s.r.o., Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
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Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech PO - PÁ v
době od 10:00 h do 15:00 h. Podmínkou osobního odevzdání nabídky je ovšem předešlá
telefonická nebo písemná domluva s kontaktní osobou zadavatele (s Ing. Martinem Ambrůzem)
na telefonních číslech: +420591 129 377 a +420724 121 591 nebo na e-mailové adrese
ambruz@innovuj.cz.

Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: INNOVA Int. s.r.o.,
Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, a to před termínem uplynutí lhůty, tj. do
data 9. 8. 2013 doporučeným dopisem. Dodavatel však v tomto případě nese plné riziko
zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy
nebo jiných doručovacích služeb. Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za
okamžik podání nabídky považována doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s označením "Obnova zeleně v obci Pustějov".
Obálka bude dále označena obchodním názvem/jménem dodavatele a jeho zpětnou
adresou.

11.Hodnotící kritéria a metoda hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Nabídková cena bez DPH:
jedná se o výslednou cenu za provedené služby vycházející z vyplněných závazných
výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace. Hodnota bude uvedena v Kč
bez DPH;
celková nabídková cena bez DPH bude shodná na všech relevantních dokumentech
nabídky, konkrétně se jedná o Krycí list nabídky a Návrh smlouvy o dílo.

Metoda hodnocení
Za vítěznou nabídku bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Umístění dalších nabídek bude sestaveno vzestupně dle nabídkové ceny v Kč bez DPH.

12.Dodatečné informace a pravidla komunikace s kontaktní osobou
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám mohou
dodavatelé v písemné formě zasílat k rukám kontaktní osoby na e-mail: ambruz@innovuj.cz.
Na dotazy podané jinou než písemnou formou nebude brán zřetel.
V žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a ve-mailu obsahujícím dotaz k zadávacím
podmínkám budou vždy uvedeny:

identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, IČ a sídlo);
kontaktní údaje dodavatele (kontaktní osoba, telefon a e-mail);
informace o tom, ke které zakázce se žádost vztahuje.

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti,
všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace nebo kteří
na základě uveřejnění výzvy požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a to prostřednictvím
e-mailu.
Zadavatel je povinen poskytnout všem známým dodavatelům (uchazečům) dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
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13.Jiná práva a požadavky zadavatele zakázky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do doby podpisu smlouvy

s vítězným dodavatelem, a to v souladu s podmínkami Zákona.
b) Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto

zadávacím řízení.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět k dodavatelům.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky dodavatelů a následně

neuzavřít smlouvu se žádným z těchto dodavatelů v případě, že na projekt "Obnova zeleně
na prostranství před kostelem v obci Pustějov parc. č. 2007, 2066, 173/2, 170/1" (reg. č.
CZ.1.02/6.5.00/11.11813) nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuta finanční
podpora z Operačního programu Životní prostředí.

Pustějov, 25. 7. 2013

Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce
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