Výzva k podání nabídky
Veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie na služby dle závazných pokynů
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Název zakázky

„Regenerace vegetačních prvků v obci Koněšín“
Zadavatel
Obec Koněšín
Koněšín 145, 675 02 Koněšín
IČ: 00377732
Jednající: Hana Žáková, starostka

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 26298163
Statutární zástupce: Ing. Jan Ševčík, jednatel
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1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby na regeneraci
vegetačních prvků a s tím spojené dodávky zeleně v obci Koněšín. Konkrétně je předmětem
veřejné zakázky kácení dřevin, náhradní výsadba dřevin, založení trávníku a pěstební opatření
dle projektové dokumentace v příloze zadávací dokumentace a provedení povinné publicity.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 967.000,- Kč.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
77300000-3 – Zahradnické služby
77313000-7 - Služby při údržbě parků

2. Odůvodnění použití zadávacího řízení
Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
(dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem. V řízení malého rozsahu je povinen dodržet § 6
zákona. Vzhledem k požadavkům stanoveným metodickými pokyny pro zadávání veřejných
zakázek při realizaci projektů v rámci OP Životní prostředí, je nezbytné, aby provedl toto
výběrové řízení za podmínek stanovených zákonem v souladu s programovými dokumenty
OP Životní prostředí.

3. Informace o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentaci je možné vyžádat u osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností.
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování
nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:
a) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh v tištěné a
elektronické podobě:
Formulář Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení
Formulář pro hodnocení nabídek
b) Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) v tištěné a elektronické podobě
c) Podrobná specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace) a slepý položkový
rozpočet v tištěné a elektronické podobě
Zadávací dokumentaci si může uchazeč na žádost, podle § 48 zákona, vyzvednout na adrese
Regionální poradenské agentury, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00, Brno-střed. Zadávací
dokumentaci si může převzít ve lhůtě pro podání nabídek v pracovních dnech mezi 9.00hod a
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14.00hod. Poplatek za kompletaci a administraci zadávací dokumentace je 2000,-Kč bez
DPH. Uchazeč může taktéž požádat o zaslání zadávací dokumentace elektronickou formou.
V tomto případě mu zadavatel pošle zadávací dokumentaci na dobírku nejpozději do 2 dní.
Dokumentaci si může nejpozději vyzvednout do dne ukončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností Regionální
poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno. Tato osoba je zmocněna
k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením
s výjimkou:
- zadání veřejné zakázky
- vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
- zrušení zadávacího řízení
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- vyřízení námitek
Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům
zadavatele a s výjimkou návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu
na ochranu hospodářské soutěže. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení
zadavateli (kromě uvedených výjimek).
Vybraný dodavatel je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je sídlo osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.5. 2011 ve 12:00.
Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností. Při zaslání poštou, je nezbytné, aby ve lhůtě stanovené pro podání
nabídek byla nabídka doručena osobě pověřené výkonem zadavatelských činností, nestačí
podání k poštovní přepravě.
Nabídku je možné předat v době od 9.00 do 14.00 hod.
Nabídka uchazeče bude podána v českém jazyce. Nabídka uchazeče může být podána
buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné
uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče,
z důvodu vyrozumění uchazeče v případě podle § 71 odst. 6 zákona. Obálka bude označena
nápisem:
„NEOTVÍRAT - Regenerace vegetačních prvků v obci Koněšín“

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Prokazování kvalifikace proběhne analogicky k zákonu. Splněním kvalifikace se
rozumí dle § 50 odst. 1 zákona:
• splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
• splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;
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• splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona;
• splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona;
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v této části
zadávací dokumentace.
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění
prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písmena a) až j) zákona a
splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1
písmeno b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dále dodavatel musí předložit doklady
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem. Dodavatel není
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmeno a).

6. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel,
 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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,
 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
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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,
 který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 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
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
 který není v likvidaci,
 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 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,
 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,
 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,
 který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních třech letech pracovali u zadavatele, a
 který, má li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem víc jak 10%.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné
základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného
prohlášení je přílohou zadávací dokumentace – za obsah vzorového listu nenese
zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí zájemce zda přiložený vzor použije nebo ne).
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7. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán;
•

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;

Postačí, předloží-li dodavatel doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní.

8. Ekonomické a finanční předpoklady
Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
podle § 55 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona zájemce doloží platnou a účinnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
5.000.000,-Kč (slovem pět miliónů Korun českých), v originále nebo úředně
ověřené kopii,
b) dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona zájemce doloží údajem o celkovém obratu
zjištěným v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona za poslední 3 účetní
období s výší ročního celkového obratu min. 3 mil. Kč bez DPH;
Postačí, předloží-li dodavatel doklady prokazující splnění ekonomických kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii.

9. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dle § 56 předložením těchto dokladů:
a) Dle §56 odst. 2 písm. a) doloží zájemce seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejích
rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být přílohy
dle §56 odst. 2 písm. a) bodu 1,2 a 3.
•
Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního
předpokladu:
•
Seznam alespoň čtyř zakázek na služby regenerace zeleně a
prací s tím spojených, jejichž finanční objem činil alespoň u jedné
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z nich minimálně 1 mil. Kč bez DPH a u dalších tří minimálně 0,5
mil. Kč bez DPH.
b) dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné
zakázky certifikát systému řízení í jakosti podle českých technických
norem řady ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo
ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona.
c) dle § 56 odst. 5 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné
zakázky doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska
ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska
ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických
norem řady ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou, nebo
ekvivalent dle § 56 odst. 5.
d) dle § 56 odst. 2 písm. b) doloží zájemce s ohledem na předmět
veřejné zakázky doklad o osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných
služeb.

Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního předpokladu:
Minimálně jedna osoba s certifikátem “Certifikovaný arborista ETW“
(European Treeworker) nebo “Certifikovaný arborista konzultant“
nebo “Český certifikovaný arborista“ nebo jiný arboristický certifikát,
či jiné arboristické vzdělání nebo osoba s odborným vzděláním
v oboru komplexní péče o dřeviny – uchazeč předloží prostou kopii
platného certifikátu či osvědčení pověřených osob a zároveň uchazeč
doloží formou originálu čestného prohlášení právní vztah uchazeče a
těchto pověřených osob s platnými certifikáty.

Postačí, předloží-li dodavatel doklady prokazující splnění technických
kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.

10. Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle
ust. § 78 odst. 1) písm. a) zákona.
Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
Nabídková cena (včetně DPH)
váha 90%
Délka záruky za jakost díla
váha 10%
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V dílčím hodnotícím kritériu – délka poskytnuté záruky bude jako nejvýhodnější hodnocena
nabídka obsahující nejdelší poskytnutou záruku v měsících. Zadavatel požaduje, aby byla
poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců a nejvíce 60 měsíců.

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
• Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se
hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
• Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se
hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
•
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude
násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena
redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
•
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí
výslednou bodovou hodnotu nabídky.
•
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty
nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém
pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i v tomto
případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí
nabídek los za účasti těch uchazečů, jejich nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

11. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být doručena na adresu Regionální poradenská agentura, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné
informace verejne-zakazky@rpa.cz . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávací
dokumentaci je Josef Kudrna, tel.: + 420 511 116 072

V Brně dne 3. 5. 2011

Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel
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