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Čl. 1. Název zakázky 

Osada Zadní Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů 

Čl. 2. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatelem je Město Jevíčko se sídlem Palackého náměstí 1, Jevíčko, PSČ 569 43, IČ 00276791. 

Čl. 3. Profil zadavatele 

Profilem zadavatele je adresa https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276791. 

Čl. 4. Kontaktní osoba zadavatele 

1. Osoba zastupující zadavatele: 

a. JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, 

IČ 01551825. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, č. vložky 

207971. 

b. Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy. Závaznými jsou 

tedy úkony činění touto osobou nebo vůči této osobě. 

c. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají 

běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností. 

d. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není 

v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

2. Doručovací adresy: 

a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA 

TENDER PARTNERS, s. r. o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (mapa viz 

http://www.justitia.cz/kontakty.html). 

b. Adresa pro doručování písemností e-mailem: justitia@justitia.cz. 

3. Kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Křesálek, tel.: +420 603 430 773 nebo Ing. Lukáš Křesálek, tel.: 

+420 739 660 225. 

Čl. 5. Zadávací podmínky 

1. Zadávací podmínky:  
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a. Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací 

dokumentaci. 

b. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné. 

2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:  

a. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. 

b. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

předchozí žádosti. 

c. Všem dodavatelům bude poskytnuta stejně hodnotná informace. 

3. Způsob zasílání požadavků na dodatečnou informaci: 

a. Žádost o dodatečnou informaci může podat pověřený pracovník dodavatele. 

b. Žádost o dodatečnou informaci může být zasílána i emailem na adresu justitia@justitia.cz. 

c. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. 

Čl. 6. Informace o druhu veřejné zakázky 

1. Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na služby zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále i ZVZ).  

2. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

3. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek. 

Čl. 7. Aplikace čl. 9 nařízení Komise (ES) 

1. Předmět veřejné zakázky „Osada Zadní Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenerace alejí, břehových 

porostů a solitérních stromů“ je spolufinancován ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti Evropské unie a 

státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále 

„OPŽP“), registrační číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/12.17099. 

2. Dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni se zavázat k tomu, že budou plně dodržovat 

podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z výše uvedeného 

programu. 

3. V případě nedodržení uvedených povinností či nepřiznání dotace ze zavinění dodavatele je 

zadavatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli náhradu škody. 

4. Doba, po kterou musí být dodavatelem originální dokumenty související s realizací předmětu 

veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných 
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předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního 

ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) 

č. 1260/1999. 

Čl. 8. Dodavatel 

Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu, pokud má sídlo, místo 

podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. 

Čl. 9. Zadávací lhůta 

1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 

2. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce tří měsíců. 

3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

4. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavateli, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby 

uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.  

5. Dodavateli, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 

Čl. 10. Informace o předmětu veřejné zakázky 

1. Předmět veřejné zakázky: 

a. Předmětem veřejné zakázky je regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů. Předmět 

veřejné zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci. 

b. Předmět není rozdělen na části. 

c. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky. 

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle 

referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým 

se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné 

zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při 

zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto: 

 

kód CPV popis 
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Čl. 11. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky je 2.160.000 Kč bez DPH. 

Čl. 12. Doba a místo plnění 

1. Doba plnění:  

a. Předpokládané zahájení prací: od 02/2014 (podmínkou je řádné dokončení zadávacího řízení). 

b. Předpokládané dokončení prací: do 06/2014  

2. Místo plnění: 

Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací. 

Čl. 13. Poskytnutí zadávací dokumentace 

1. Textová část zadávací dokumentace: 

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. 

2. Část zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele: 

a. Část zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatel poskytne na základě písemné 

žádosti zaslané zmocněné osobě. 

b. Za dodavatele je oprávněn učinit žádost jim pověřený pracovník. 

c. Žádost lze zaslat i e-mailem. 

d. Zadávací dokumentaci se lze vyzvednout osobně u osoby zmocněné výkonem zadavatelské 

činnosti. Zadávací dokumentaci lze zaslat i na dobírku. Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 

dodavatel uvede ve své žádosti. 

3. Náklady na poskytnutí zadávací dokumentace: 

a. Náklady na reprodukci: 800,-- Kč.  

b. Náklady na poštovné: 160,-- Kč. 

c. Náklady na balné: 100,-- Kč. 

4. Platební podmínky: 

a. V případě převzetí zadávací dokumentace osobně, uhradí dodavatel náklady související s 

poskytnutí zadávací dokumentace hotově při jejím převzetí. 

77300000-3 Zahradnické služby 
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b. V případě zaslání zadávací dokumentace na dobírku, uhradí dodavatel náklady související s 

poskytnutím zadávací dokumentace dobírkou. 

Čl. 14. Lhůta pro podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídky: 26. 9. 2013, 9:45 hod. 

2. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 

službou či jiným přepravcem nabídky. 

Čl. 15. Místo pro podání nabídek 

Místem pro podání nabídky je adresa: Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 

Čl. 16. Požadavky zadavatele na jazyk nabídky 

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. 

Čl. 17. Informace o otevírání obálek 

1. Otevírání obálek proběhne dne 26. 9. 2013 od 10:00 hod. 

2. Místem pro otevírání obálek je adresa: Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 

3. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě 

pro podání nabídek. Za uchazeče je oprávněna zúčastnit se otevírání obálek jedna osoba, která 

prokáže oprávnění se za uchazeče účastnit se otevírání obálek. Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při 

otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů. 

Čl. 18. Údaje o hodnotících kritériích 

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. 

2. Hodnocena bude cena bez DPH. 

Čl. 19. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění této kvalifikace: 

a. základních kvalifikačních předpokladů, 

b. profesních kvalifikačních předpokladů, 
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c. technických kvalifikačních předpokladů. 

2. Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace je v 

souladu s § 50 odst. 2 ZVZ uvedena v zadávací dokumentaci. 

3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky 

zadavatel požaduje seznam významných služeb provedených dodavatelem v posledních 3 letech 

(dále i referenční služba).  

Minimální úroveň je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění 

veřejné zakázky na 2 (dvě) referenční služby. Za referenční službu zadavatel považuje službu 

zahradnické služby - sadové úpravy a ošetření stromů v rozsahu 100.000 Kč bez DPH každá. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních 

předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele 

jednat, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem splňuje. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli 

seznam významných dodávek. Přílohou seznamu bude některá z písemností uvedených v § 56 odst. 2 

písm. a) ZVZ. 

Tím není vyloučeno prokázání kvalifikaci jiným způsobem stanoveným ZVZ. 

Čl. 20. Výhrady 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění 

kvalifikace na profilu zadavatele. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění 

zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách na profilu 

zadavatele. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu 

zadavatele. 

4. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze v případech uvedených v § 84 ZVZ. 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2013 

 

 

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r. 


