INVESTA UH, s.r.o. , Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště

Výzva
k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb v platném znění dle § 38
ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „zákon o VZ“) a dle Závazných pokynů pro
žadatele a příjemce z podpory – OPŽP na služby

Zakázka:

„Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus“

Zadavatel:

Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531,
686 01 Uherské Hradiště

Zastoupen:

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Způsob zadání:

Dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění
dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení a dle závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

Zadavatel veřejné zakázky Park Rochus, o.p.s. zastoupena společností INVESTA UH, s.r.o.,
se sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště Vás tímto v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. v platném znění dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním
řízení vyzývá k podání nabídky na služby na akci:
„Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus“

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní údaje zadavatele:
Telefon, fax.:
e-mail:

Park Rochus, o.p.s.
Studentské náměstí 1531,
686 01 Uherské Hradiště
292 34 387
CZ 292 34 387
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. – ředitel OPS
576 776 552
info@parkrochus.cz

Elektronicky podepsal(a) Ing. Marie Knotová
Datum: 2013.06.18 14:31:34 CEST

b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výsadba aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části
areálu Park Rochus podél stávající polní cesty vedoucí od Jarošova ke kapli sv. Rocha.
Nepravidelně dvouřadá alej bude tvořena v daných podmínkách původními druhy listnatých
stromů (lípa, dub, javor). Celkem bude vysazeno 100 stromů na ploše cca 1 ha. Předmětem
veřejné zakázky je dále odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní
hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně individuální
ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka + vyžínání buřeně),
zatravnění dotčených ploch.
Objednatel požaduje dodávku výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá
klimatickým podmínkám v místě výsadby.
Přesnější popis je uveden v projektové dokumentaci zpracované Ing. Alenou Souškovou,
Zástřizly 41, 768 05 Koryčany a v zadávací dokumentaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kód CPV – 77310000-6 – Služby vysazování a údržby zelených ploch

c) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Textová část zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele. Části
zadávací dokumentace, které nejsou zveřejněny na profilu zadavatele (tz. projektová
dokumentace) budou zveřejněny na webových stránkách firmy INVESTA UH, s.r.o.
www.investauh.cz. Přístupový kód k těmto částem zadávací dokumentaci Vám bude zaslán
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele.
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena (poštou, osobně, faxem, příp. emailem). Přístup k neveřejným částem ZD bude poskytnut bezúplatně
Kontaktní osoby:
E- mail:
Telefon:
Fax:

Ing. Marie Knotová
investa@tiscali.cz
605 269 151
572 540 131

Kateřina Zálešáková
investa@tiscali.cz
603 878 011
572 540 131

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/park-rochus

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 03. 07. 2013 do 13:30 hod.
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688,
686 01 Uherské Hradiště

e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona o VZ
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona o VZ budou prokázány níže
uvedenými čestnými prohlášeními uchazečů.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace ke dni podání nabídky. Doklady prokazující základní kvalifikační
předpoklady a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší
než 90 dnů.

Vítězný uchazeč při podpisu smlouvy doloží:
originál čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
výpis z evidence rejstříku trestů na všechny jednatele (dle § 53 odst. 1 písm a) a b) zákona
o VZ - originál nebo ověřená kopie
• potvrzení příslušného finančního úřadu (dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona o VZ - originál
nebo ověřená kopie
• potvrzení příslušného orgánu či instituce (dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona o VZ
- originál nebo ověřená kopie
• ověřenou kopii výpisu z OR ne starší 90-ti dnů
• ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku
• seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v poslední 3 letech – originál
− přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 2, písm. a) zákona o VZ
osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně.
• seznam osob na poskytnutí požadované služby a originály nebo ověřené kopie osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci pro: 1 odborného pracovníka dle požadavku v četném
prohlášení
Doklady budou platné ke dni podání nabídky
•
•

V nabídce budou doložena níže uvedená čestná prohlášení:
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou v souladu s § 62
odst. 3 zákona o VZ doloženy:
1.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst.3 zákona o VZ – viz. příloha č. 5 zadávací
dokumentace
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) , které budou v souladu s §
62 odst. 3 zákona o VZ doloženy:
2.1.

Čestným prohlášením dle § 62, odst.3 zákona o VZ – viz. příloha č. 6 zadávací
dokumentace, přičemž je požadováno příslušné živnostenské oprávnění

3. Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele
splnit veřejnou zakázku – viz. příloha č. 7 zadávací dokumentace
4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2, písm. a), které budou
v souladu s § 62 odst. 3 zákona o VZ doloženy:
4.1. Čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 zákona o VZ – viz. Příloha č. 8 zadávací
dokumentace, z něhož vyplyne, že má seznam významných služeb obdobného
charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí. Splní uchazeč, který doloží seznam obsahující:
• 2 služby jejichž předmětem plnění je výsadba alejových stromů,
každá s finančním objemem min. 0,5 mil. Kč bez DPH
• 1 službu jejímž předmětem plnění je vyzvednutí min. 10 ks místních
alejových stromů ze země a přesazení na jiné místo. Dodavatel k této

službě doloží osvědčení objednatele o řádném provedení a ujmutí těchto
stromů.
•

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:
− označení subjektu, kterému byla služba poskytována
− stručný popis poskytované služby s uvedením
(finančně vyjádřeného v Kč)
− období, ve kterém byla služba poskytnuta

jejího

rozsahu

Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 2, písm. a) zákona o VZ
osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této soby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
4.2. Čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 zákona o VZ – viz. Příloha č. 9 zadávací
dokumentace, z něhož vyplyne, že má seznam osob na poskytnutí požadované služby a
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to pro tyto osoby:
• 1 odborný pracovník
Odborný pracovník musí splňovat tyto požadavky:
• VŠ vzdělání zahradnického nebo lesnického směru – doložit doklad o
nejvyšším dosaženém vzdělání
• Minimálně 3 roky praxe v oboru – doložit popis odborné praxe
s vlastnoručním podpisem
5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o VZ v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
5.1.

Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona o VZ subdodavatelem a

5.2.

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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o VZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona o VZ.

f) Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium

Nenižší nabídková cena bez DPH
g) Informace o zadávací lhůtě
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V souladu s § 43
zákona o VZ zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.

h) Další údaje
1. Otevírání obálek se bude konat dne 03. 07. 2013 ve 14:00 hod.
2. Místem pro otvírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost společnosti INVESTA
UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště
3. Lhůty realizace stavby:
• Předpokládané zahájení prací:
08. 08. 2013
• Dokončení prací
15. 11. 2013
• Lhůta realizace
100 dnů
4. Předpokládaná cena veřejné zakázky:

cca 1.176.000,- Kč bez DPH

i) Práva zadavatele
1. Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v § 84 „zákona o VZ“
2. Zadavatel uvádí, že má v úmyslu ve smyslu § 44 odst. 6 zákona o VZ vyhradit si
v zadávací dokumentaci požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění
předmětu zakázky, konkrétně zahradnické práce, tj. výsadba alejových stromů,
nesmí být plněna subdodavatelem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu zadavatele ve smyslu
§ 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona o VZ rozhodnutí o vyloučení uchazeče.
V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
4. Zadavatel si dle § 81 odst. 4 zákona o VZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
V Uherském Hradišti dne 07. 06. 2013
Zpracovala: Ing. Marie Knotová

