VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, při kterém zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení
zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení
postupuje analogicky, jako dle zákona.

Zakázka malého rozsahu:

„Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův okruh, Krnov“

Zadavatel veřejné zakázky

MĚSTO KRNOV
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupenou ve věcech zadávání této zakázky panem Ing. Tomášem Hradilem,
starostou města

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Ing. Klára Hazuchová , vedoucí odboru veřejných zakázek a Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru
veřejných zakázek

Květen 2020

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Tel./fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Ing. Tomáš Hradil, starosta
00296139
CZ00296139, je plátcem DPH
554 697 111, 554 610 418
KB, a.s., expozitura Krnov
728771/0100
https://zakazky.krnov.cz

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel. 554 697 234, khazuchova@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel. 554 697 239, zmoravec@mukrnov.cz

II. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘÍLOHY
II. 1. Název veřejné zakázky

„Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův okruh, Krnov“
II. 2. Přílohy
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Titulní list nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Návrh smlouvy o dílo
Soupis prací a dodávek - výkaz výměr
Seznam poddodavatelů
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla: „Náhradní výsadba za kácení dřevin ZŠ Dvořákův
okruh“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace všech ostatních dokumentů obsahujících
vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky.
IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zahájení díla:
do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokončení výsadby:
30. 11. 2020
Ukončení následné péče:
30. 11. 2025
Dílčí termíny jsou uvedeny v Příloze č. 3 Návrh smlouvy o dílo.
V.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění:

Krnov, Moravskoslezský kraj, parc. čísla uvedena v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3)

VI. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Celá zadávací dokumentace i s touto výzvou je uveřejněna v elektronickém systému E-ZAK dostupném na
adrese https://zakazky.krnov.cz.

Součástí zadávací dokumentace je slepý rozpočet s výkazem výměr a návrh smlouvy o dílo, ve kterém
požadujeme doplnit na titulní stránce zhotovitele a dále cenu díla v Kč bez DPH a který doporučujeme
podepsat statutárním zástupcem uchazeče.
VII.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu
a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci, tím že
prokáže:
VII. 1. Základní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona. Splnění základní
způsobilosti se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady splňuje (viz Příloha č. 2).
VII. 2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost v následujícím rozsahu:
- Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
- Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost.
Zadavatel uzná za doklad podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání
v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména
o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz příloha č. 2). Další možností je předložení výše
uvedeného v prosté kopii viz odst. VII. 4. Podmínky společné pro prokázání kvalifikace.
V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů
a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném. Dodavatelem tento doklad
předloží v prosté kopii.
VII. 3. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací. V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:
- název a předmět obdobné zakázky;
- finanční objem zakázky v Kč bez DPH;
- doba plnění významné zakázky;
- název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci
zakázky ověřit.
Obdobnými zakázkami (zakázkami obdobného charakteru) se v případě tohoto zadávacího řízení
rozumí revitalizace či výsadba veřejné zeleně, nebo zakládání parkových ploch včetně následné péče.
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží výše uvedeným způsobem:
- alespoň 3 zakázky obdobného charakteru s finančním objemem min. 600.000,00 Kč bez DPH,
realizovanou dodavatelem

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz Příloha č. 2). Kromě čestného prohlášení dodavatel
předloží dokumenty prokazující reference technické kvalifikace minimálně v prosté kopii.
VII. 4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
Má se za to, že požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) zákona, tzn.
osvědčení o plnění stavebních prací či služeb, vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. b)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, dodávky či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění profesní způsobilosti – výpis
z obchodního rejstříku.
- Prokázání splnění kvalifikace prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2
této ZD.
- Dodavatel, se kterým má být uzavřena je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů
dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy. Zadavatel si může také potřebné informace opatřit sám.
- Pokud již dodavatel ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou tyto
dokumenty zadavatelem uznány.
- Uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Nejsou-li doklady
vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na doklady
předložené ve slovenském jazyce.
- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti s výjimkou kritéria dle §
77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli navíc předložit:
a) čestné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu § 77
odst. 1 zákona a
b) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
- Několik dodavatelů může podat společnou nabídku. V tom případě musí každý dodavatel splnit základní
způsobilost a profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona samostatně a další případná kritéria musí
splnit společně.
- Pokud byla způsobilost získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve
kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady budou předloženy
s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.
- Nesplní-li dodavatel kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti
v zadávacím řízení vyloučen.
VII. 5. Pojištění odpovědnosti za škodu
Dodavatel předloží prostou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 2.000.000,00 Kč.

VIII.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena v Kč bez DPH. Pořadí bude
stanoveno podle výše nabídkové ceny. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídková cena bude zpracována dle přiložené dokumentace.
Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu výši mimořádně nízké nabídkové ceny
následujícím způsobem:
a) při podání 2 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude
posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
b) při podání 3 nebo 4 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech podaných
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;
c) při podání 5 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech podaných
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.
Účastníci, kteří uvedou nabídkovou cenu pod hranicí mimořádně nízké nabídkové ceny stanovené způsobem
uvedeným výše, budou požádáni o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadavatel upozorňuje, že uvedené stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny se netýká pouze celkové
nabídkové ceny, ale také uvedených cen dílčích, a to dílčích cen následné péče s uvedenou cenou za
každý rok i dílčí ceny za přípravu území a realizaci náhradní výsadby.
IX. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK
a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému na adrese
https://zakazky.krnov.cz. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 5. 2020 v 10:00 hodin.
Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce, pokud
jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském
jazyce se předkládají bez překladu.
IX. 1. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
stanovuje zadavatel na 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek.
IX. 2. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne
bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.
X. KVALITATIVNÍ PARAMETRY
Dílo musí být provedeno v celém rozsahu. Následná péče o vysazené dřeviny bude v požadované kvalitě
probíhat po dobu 5 let.
Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací a šetrnost ve vztahu
k životnímu prostředí.
XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
XI. 1. Jistota
Zadavatel po dodavatelích nepožaduje finanční jistinu.
XI. 2. Písemné dotazy

Pokud bude dodavatel požadovat dodatečné informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace, zašle své
dotazy prostřednictvím elektronického systému E-ZAK nejpozději 4 dny před koncem lhůty pro podání
nabídek.
Odpovědi budou do 3 dnů zveřejněny v elektronickém systému E-ZAK.
XI. 3. Prohlídka místa plnění
XI. 4. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí dodavateli.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace
a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.
- Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky i bez udání důvodu a právo nepřijmout žádnou
nabídku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku zadávacího řízení a případné oznámení
o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v elektronickém systému E-ZAK.
XI. 5. Závěrečná ustanovení
- Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele
z další účasti v tomto zadávacím řízení.
- Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu
smlouvy (viz příloha zadávací dokumentace).
- Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných místech kromě doplnění
hlavičky a ceny díla bez DPH. Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým
zadavatelem.
- Tím, že dodavatel podá svou nabídku, souhlasí se zněním přiložené smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky.
XII.
DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Použité technologie musí především respektovat níže uvedené oborové ČSN:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích
ČSN 46 4901 Osivo a sadba - Sadba okrasných dřevin
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení
Jakost a kvalita sadovnického materiálu:
Materiál bude v běžných školkařských velikostech, první jakosti (ČSN 46 4901 a ČSN 46 4902).

Postup zakládání sadových úprav:
Technologie výsadeb bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba.
Výsadba listnatých stromů:
Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v
krajině - Rostliny a jejich výsadba.
Rámcová technologie výsadby:
Velikost sazenic bude odpovídat hodnotě uvedené ve výkazu výměr (Příloha č. 4). Pro výsadbu listnatých
stromů bude použito vzrostlých stromů a stromy o obvodu kmene uvedeném v návrhu smlouvy o dílo.
Stromy musí být první jakosti ČSN 46 4902 s dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh.
Sazenice musí být min. 2× až 3× přesazované s výškou nasazení koruny ve výšce 2,2 m.
Při realizaci bude kladen důraz zejména na výsadbu stromů a jejich správné založení, výkop stromové jámy,
výměna zeminy a zabezpečení ochrany dřeviny. Vzdálenosti výsadeb jsou voleny tak, aby byl zaručen
dostatek prostoru k vývoji habitu.
Velikosti jam budou adekvátně přizpůsobeny použitému materiálu.
Všechny stromy budou přihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného hnojiva. Listnaté stromy budou kotveny
ke třem kůlům o průměru 6 cm a délce 2,5 m s horní hrazdičkou (pružnými a dostatečně pevnými úvazky ve
výšce 170 cm nad zemí. Vysazené stromy budou opatřeny závlahovou mísou, mulčovanou drcenou kůrou ve
vrstvě alespoň 15 cm. Každý strom bude zalit cca 50 l vody.
Po výsadbě bude proveden redukční řez koruny, který respektuje přirozené větvení a kde bude dána přednost
vystřihnutí vnitřních větví nebo těch, které v koruně nebudou chybět před hlubokým zakracováním výhonů.
Tuto práci musí provádět zkušený zahradník.
Přesné místo umístění stromů bude na místě samém odsouhlaseno objednatelem.
Citace z Rozhodnutí o povolení kácení dřevin KRNOZP-17200/2019 martd ze dne 10. 7. 2019:
Pro kompenzaci ekologické újmy za pokácené dřeviny byla uložena přiměřená náhradní výsadba, která byla
dohodnuta s žadatelem před podáním žádosti. Náhradní výsadba byla vypočítána na základě metodiky
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2017, tedy
s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a estetické hodnotě. Dohodnutá náhradní výsadba spočívá ve
vysázení dřevin, jak je uvedeno v II. bodu výroku tohoto rozhodnutí. Tato metodika je plně doporučena všem
správním orgánům k určování náhradní výsadby. Dřeviny se vysadí na volných místech a parcelách na celém
území města, kde dojde např. k doplnění alejí podél cest Nová Cvilínská a ulice Albrechtická, ale také k
výsadbě krajinných druhů dřevin, které budou sloužit jako biocentrum ve velkých lánech zemědělských
plodin. Výsadba stromů bude probíhat ve vhodném vegetačním období a tak rychle, aby nemohlo dojít k
přeschnutí kořenových balů.
Upozornění: současně upozorňujeme na ochranu volně žijících ptáků dle § 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona,
podle kterých je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států
Evropských společenství, zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné
poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a dále úmyslné vyrušování těchto
ptáků, zejména během jejich rozmnožování a odchovu mláďat. Z toho důvodu doporučujeme provádět kácení
mimo hnízdní období ptáků, tedy mimo období duben - srpen. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné
provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění využívaných
hnízd ptáků v dotčených dřevinách je nutné požádat o odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1
zákona příslušný
orgán ochrany přírody, kterým je MěÚ Krnov, odbor životního prostředí.
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