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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
(ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) 

 

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 

 

Název veřejné zakázky: 

 

„Obnova alejí v katastru obce Vlasenice“ 

 

ZADAVATEL: 

Název:  Obec Lhota - Vlasenice 

Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota – Vlasenice 

IČO: 00584088 

Zastoupený: Milanem Houškou, starostou 

Telefon/e-mail: +420 602 285 545 /obeclv@tiscali.cz  

Obecná elektronická 
adresa: 

www.lhota-vlasenice.cz 

 

Zadavatel 

VYZÝVÁ 

zájemce o výše uvedenou zakázku malého rozsahu k prokázání kvalifikace a 
podání nabídky. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve 
smyslu ustanovení § 31 a s použitím ustanovení § 6 zákona, jejíž předpokládaná 
hodnota nepřesáhne 1 100 000,- Kč bez DPH. 

Projekt bude spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, 12. 
výzva, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, investiční priority 1, 
specifický cíl Posílit přirozené funkce krajiny. 

 

1. Předmět veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova alejí v k.ú. Vlasenice u Kamenice 
nad Lipou (Severní alej, Východní alej, Západní alej). V rámci realizace akce 
bude provedeno kácení starých stromů a výsadba nových ovocných a okrasných 
dřevin, dále viz projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
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Kód CPV Název 

77211400-6 Kácení stromů 

77211600-8 Vysazování stromů 

 

Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí  
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty  
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení.  

 

2. Dodací podmínky 

Předpokládaný termín dodání předmětu zakázky: do 31. Května 2017 

Místem plnění veřejné zakázky je obec Lhota-Vlasenice, k.ú. Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou. Západní alej p.č. 479/1, Východní alej p.č. 471 a Severní 
alej p.č. 466/18 a 466/28. 

 

3. Kvalifikace účastníků 

Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který prokáže 
splnění:   

- základní způsobilosti, 

- profesní způsobilosti. 

 

3.1. Základní způsobilost 

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží podepsané Čestné 
prohlášení (vzor v příloze č. 2 této výzvy), ze kterého bude patrné,  
že dodavatel: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 
k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek  
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek  
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  
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a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního 
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele  

 
a předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či  
za účastníka. 
 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídky starší 
90 kalendářních dnů. 

 

3.2. Profesní způsobilost 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží doklad o oprávnění k podnikání - např. živnostenský list, koncesní 
listinu případně výpis z veřejné části živnostenského rejstříku podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky.  

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží uchazeč v prosté kopii. 

 

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého 
předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH. 
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky – 
příloha č. 1 této výzvy a v návrhu smlouvy – příloha č. 3 této výzvy.    

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po 
položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v této výzvě – příloha č. 4. 
Oceněný výkaz výměr v listinné podobě bude součástí nabídky. 

Zadavatel požaduje zachování jednotné formy a struktury zpracování nabídkové 
ceny tak, jak jsou připraveny v zadávací dokumentaci. Pokud nejsou ve výkazu 
výměr uvedeny činnosti podmiňující nebo provázející jednotlivé činnosti 
v položkách uvedené, budou jejich ceny zahrnuty do příslušných položek výkazu 
výměr. 

Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění, jako cena 
»nejvýše přípustná«. 
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6. Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek  

Nabídka se podává v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a označené 
názvem veřejné zakázky „Obnova alejí v katastru obce Vlasenice“ a 
označené nápisem „NEOTEVÍRAT“. Uchazeč doručí nabídku  
do sídla zadavatele poštou nebo osobně na adresu: Obec Lhota-Vlasenice, 
Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice. 

Nabídky osobně se podávají v úředních hodinách obce ve středu od 16:00  
do 18:00 hodin.  

 

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 30. 11. 2016 v 17:00 hod. 

 

7. Obchodní podmínky  

7.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to 
formou textu návrhu smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.  

7.2. Uchazeč předloží  návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (ve všech částech k podpisu určených)  
v souladu s platným zápisem v obchodním rejstříku. Dále uchazeč do 
návrhu smlouvy uvede cenu plnění v členění cena bez DPH, DPH, cena 
celkem vč. DPH a doplní do smlouvy údaje, které jsou žlutě podbarvené.                                                     

7.3. Dodavatel je povinen akceptovat veškeré obchodní podmínky této výzvy. 

7.4. Předložení nepodepsané smlouvy, není předložením řádného návrhu 
požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. 

 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii (doporučení 
zadavatele) v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat 
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude 
zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.  

 

Nabídka musí obsahovat: 

a) Krycí list nabídky (podle přílohy č. 1) 

b) Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje splnění:  

• základní způsobilosti (čestné prohlášení podle přílohy č. 2) 

• profesní způsobilosti (doklad o oprávnění k podnikání) 

c) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za účastníka (podle přílohy č. 3) 

d) Oceněný výkaz výměr (podle přílohy č. 4) 

e) Ostatní dokumenty dle uvážení účastníka 
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9. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek bude uskutečněno dne 30. 11. 2016, v 17:00 hod., na adrese 
Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice. Otevírají se pouze obálky doručené ve 
lhůtě pro podání nabídek. 

Otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek je veřejné. Otevírání obálek 
se mají právo účastnit účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro 
podání nabídek, a další osoby, o nichž stanoví zadavatel.  

Zadavatel může po přítomných požadovat, aby svou účast při otevírání obálek 
stvrdili podpisem v listině přítomných účastníků. 

 

10. Práva zadavatele 

10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit před rozhodnutím  
 o výběru nejvhodnější nabídky.  

10.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a tím 
 i neuzavřít smlouvu se žádným s uchazečů bez udání důvodu. 

10.3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 
 nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči 
 v nabídkách. 

10.4. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit návrh smlouvy před jejím uzavřením. 
 Změny se mohou týkat servisních, záručních a pozáručních podmínek, 
 odpovědnosti za vady a smluvních pokut. Jejich rozsah bude stanoven  
 po dohodě s prodávajícím.   

 

11. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty  
pro podání nabídky.  

 

12. Dotazy k zadávací dokumentaci 

Případné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou zájemci 
oprávněni zaslat pověřené osobě písemně na e-mail: obeclv@tiscali.cz, kontaktní 
osoba: Milan Houška, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou všem zájemcům 
odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. 

 

13. Prohlídka místa plnění 

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné, proto zadavatel nebude 
organizovat prohlídku místa plnění. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění 
v případě zájmu účastníků. 

 

 

 



Projekt bude financován z programu MŽP 
05 Operační program životní prostředí 

05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 
14. Přílohy 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo  

Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 

 

 Lhota-Vlasenice dne 16. 11. 2016    

 

 

            

              ……………………………………………. 

                           Milan Houška, starosta 


