VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:

Obec Šanov
Hlavní 65
671 68 Šanov
IČ: 00293571

v zastoupení:

INVESTING Třebíč, s.r.o.
M. Majerové 900/2, 674 01 Třebíč
zastoupený jednatelem Ing. Františkem Dočkalem
IČ: 46902287
DIČ: CZ46902287

Zadavatel na základě usnesení zastupitelstva obce tímto zahajuje zadávací řízení veřejné zakázky na služby:

„OBEC ŠANOV – SADOVÉ ÚPRAVY, CENTRUM“
Tato Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby.
Odůvodnění užití způsobu zadání:
Jedná se o služby, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 767.725,70 Kč (bez DPH).
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Zadavatel výslovně upozorňuje, že na toto zadávací řízení nelze uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., (dále jen
zákon). Pokud jsou proto v této výzvě a ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze
z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma případů, kdy je to výslovně uvedeno.
V zadávacím řízení zadavatel postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne
6.10.2014.
Veřejná zakázka bude realizována v rámci programu OPŽP a spolufinancována ze zdrojů EU.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky
1.1 Název veřejné zakázky
„OBEC ŠANOV – SADOVÉ ÚPRAVY, CENTRUM“

1.2 Stručný textový popis a rozsah veřejné zakázky
Plněním veřejné zakázky je provedení služeb: „Obec Šanov - sadové úpravy, centrum“ dle projektové dokumentace: „OBEC
ŠANOV, Sadové úpravy – centrum SO 02 Sadové úpravy“, zodpovědný projektant – Ing. Eva Doležalová.
V rámci veřejné zakázky bude provedeno kácení dřevin, ošetření stromů, výsadba stromů, výsadba keřů, popínavých dřevin,
trvalek, cibulovin, založení trávníku a osazení mobiliáře
Stručný popis veřejné zakázky:
Jedná se o parkovou úpravu zeleně v centru obce Šanov. Zájmové území se nachází v intravilánu obce, kde navazuje na ulici
Hlavní a budovu kulturního domu. Součástí díla je i dodávka mobiliáře (pítko, 12 ks laviček, 5 ks odpadkových košů, 2 ks
stojanu na kola).
Podrobnější technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny ve shora uvedené projektové dokumentaci: „OBEC ŠANOV,

Sadové úpravy – centrum SO 02 Sadové úpravy“, zodpovědný projektant – Ing. Eva Doležalová.
Předpokládaná hodnota zakázky:

767.725,70 Kč (bez DPH)

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní předmět:

77300000-5 Zahradnické služby

k.ú. Šanov nad Jevišovkou
1.3 Místo plnění / realizace
01.03.2015
1.3.1 Předpokládané zahájení doby plnění
30.09.2015
1.3.2 Předpokládané ukončení doby plnění
CZ063
1.4 Kód podle NUTS 0-5
2. Identifikační údaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / u fyzické osoby jméno a příjmení
Obec Šanov
2.2 Rodné číslo / datum narození
2.3 Sídlo / místo podnikání / bydliště
2.3.1
Ulice
Hlavní
2.3.2
Obec
Šanov
2.3.3
Část
…………………
2.3.4
Stát
Česká republika
2.3.5
Číslo popisné
65
2.3.6
Číslo orientační
……………
2.3.7
PSČ
671 68
2.4
IČ
00293571
--------------2.5
DIČ
2.6 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem)
Petr Škarek

2.7

Jméno a příjmení kontaktních osob zadavatele
Petr Škarek

2.7.1
2.7.2

Telefon: +420515229939
E-mail: info@sanov.cz

2.8

Jméno a příjmení kontaktních osob zástupce zadavatele

2.8.1
2.8.2

Eliška Kratochvílová
Telefon: +420568826741
E-mail: investtr@trb.cz

3. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není zadávací dokumentace
součástí výzvy
3.1 Zadávací dokumentace je přílohou výzvy.
Zadávací dokumentace sestává:
- zadávací dokumentace – textová část
- závazné obchodní podmínky – vzor smlouvy o dílo
- formuláře nabídky (v textové i elektronické formě)
- soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- projektová dokumentace „OBEC ŠANOV, Sadové úpravy – centrum SO 02 Sadové úpravy“, zodpovědný projektant –
Ing. Eva Dolažalová
Vyzvaným dodavatelům je zadávací dokumentace poskytnuta společně s výzvou, ostatní zájemci si mohou vyžádat zadávací
dokumentaci u zadavatele.

3.2 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
3.2.1
3.2.2

Výše nákladů (v Kč bez DPH)
Způsob platby

3.3 Prohlídka místa plnění
3.3.1. Místo srazu k prohlídce místa plnění:

0,- Kč
--------

Datum

…

Hodina

…

Datum a místo srazu k prohlídce místa plnění není stanoveno,
zájemcům je umožněno provést prohlídku místa plnění
individuálně, staveniště je volně přístupné.

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být podány
08.01.2015
Datum:
Hodina:
4.1 Adresa pro podání nabídky
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.2

Obchodní firma
Ulice
Obec
Část
Stát
Číslo popisné
Číslo orientační
PSČ

INVESTING Třebíč, s.r.o.
M. Majerové 900/2
674 01 Třebíč
Nové Dvory
ČR
900
2
674 01

Osoba přijímací nabídku

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.3

10,00 hod.

Jiné upřesňující údaje

Příjmení a jméno
Kratochvílová Eliška
Telefon
+420568826741
Fax
+420568826936
E-mail:
investtr@trb.cz
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy
v pracovních dnech od 7,00 hodin do 11,30 hod. a od 12,30 do 14,00 hod.,
v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10,00 hod., na podatelnu ve 2.NP
firmy INVESTING Třebíč, s.r.o., M. Majerové 900/2, 674 01 Třebíč. Nabídka bude
doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídky budou
označeny identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky „Obec Šanov –
sadové úpravy, centrum“ a nápisem NEOTEVÍRAT.
Ne

4.4 Elektronické podání
nabídky
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
5.1 Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady v rozsahu:
a) prohlášení o bezdlužnosti a insolventnosti v rozsahu dle čl. 6.1 textové části zadávací dokumentace
Způsob prokázání:
čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v zadávací dokumentaci v originále či úředně ověřené kopii

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
Způsob prokázání:
- kopie požadovaných dokladů.

5.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit zakázku
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v nabídce čestné prohlášení
předmětnou zakázku:
Způsob prokázání:
- čestné prohlášení (formulář přiložen k nabídce)

o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit

5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady v rozsahu:
a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být:
a.
osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
b.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
c.
čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli
a není-li současně možné osvědčení podle bodu b od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Dodavatel splňuje technický předpoklad, pokud předloží seznam významných služeb v posledních 3 letech a doloží
osvědčení objednatelů, že realizoval:
•
min. 4 dokončené služby obdobného charakteru (min. 2x sadové úpravy v zastavěném území obce + min. 2x
sadové úpravy v zastavěném území obce s dodávkou a osazením mobiliáře) v minimální hodnotě 380 tis. Kč bez

DPH každé z nich.
způsob prokázání – čestné prohlášení či vyplněný a podepsaný formulář uvedený v zadávací dokumentaci a
předložení osvědčení objednatelů příp. čestného prohlášení dodavatele
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.
Dodavatel splňuje technický předpoklad, pokud předloží:
•
certifikaci dle národního programu certifikace odborníků, zabývajících se péčí o dřeviny pod záštitou Českého
svazu ochránců přírody v rozsahu Český certifikovaný arboreta, nebo certifikaci Evropské arboristické rady v rozsahu
Evropský certifikovaný arborista (ETW) nebo doklad o absolvování specializačního studia „Komplexní péče o dřeviny“
pořádaného VOŠZ Mělník nebo obdobnou certifikaci či absolvování obdobného odborného studia. Tento požadavek
bude splňovat minimálně jedna osoba zodpovědná za provedení příslušných služeb
způsob prokázání – čestné prohlášení s příslušnými doklady (kopie).

6. Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kriterií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč. Rozhodná je výše nabídkové
ceny vč. DPH.
Ne
7. Připouští zadavatel varianty nabídky

8. Požadavek na poskytnutí jistoty
Jistota není požadována
8.1. Výše požadované jistoty v Kč
---8.2. Způsob složení jistoty
9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
9.1 Stanovení nabídkové ceny
Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou v CZK.
Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ !

9.2 Platební podmínky
Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a
objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.
Vystavení faktury za dílčí provedené práce 1x měsíčně se považuje za vznik dílčího zdanitelného plnění.
Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen protokoly),
a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou
sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné
struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď
odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude
souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i
sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto
odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel
je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu v souladu s pravidly OPŽP.
Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Přílohou každé faktury
musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li
fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je
splněna v den, kdy byla placená částka připsána na účet zhotovitele.
Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

10. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky
Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde
neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud
již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách.

10.1 Vymezení subdodavatelů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval ty části díla, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům.

