
                          
 

 

Zadávací dokumentace 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.  

o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona se toto 

zadávací řízení nebude řídit postupem stanoveným Zákonem, neboť celková předpokládaná 

hodnota zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, zadavatel však bude 

dodržovat zásady uvedené v § 6 Zákona.  

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 

 

Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou   

IČ: 00237418 

Zastoupena: Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města Bakov nad Jizerou  
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1. Základní údaje 

Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka „Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou“ je ve 

smyslu ustanovení § 9 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění zakázkou malého 

rozsahu na služby. 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 547 352,-- Kč  bez DPH, včetně mobiliáře 

(lavičky a odpadkové koše) a stojanů na tabule naučné stezky, stojanů na informační tabulky 

a stojanu na pamětní desku. Obsahovou a grafickou část tabulí naučné stezky, 

informačních tabulek a stojanu na pamětní desku včetně dodávky tisku připraví jiná 

společnost, kterou vybere zadavatel. Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

Bude-li tato cena v nabídce překročena, bude tato nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. 

 

Zadavatel ve smyslu zákona 

Veřejný zadavatel - územní samosprávný celek (§ 2 odst. 2 písm. c) 

Identifikační údaje zadavatele 

Název:   Město Bakov nad Jizerou   

Sídlo:   Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ:   00237418 

Zastoupen:  Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města Bakov nad Jizerou  

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:  

Finanční poradenství, s.r.o., Na Pankráci 119/1152, 140 00 Praha 4,  

Tel. 777 753 101, e-mail: jileckova@finpor.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Jilečková 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

CPV kód:  45112710-5 Krajinné úpravy zelených ploch 

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch 

2. Charakteristika veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zlepšení kvality nedostatečně využívaného přírodního 

prostředí ve městě, posílení biodiverzity území a vznik prostoru, který zlepší životní prostředí 

obyvatel Bakova nad Jizerou a posílí funkce odpočinkové lokality přírodního charakteru ve 

městě. Jde o revitalizaci celé lokality U Stadionu, tak aby se stala jedním z cílů vycházek pro 

obyvatele města a prostorem pro poznávání přírody. V současné době je však celá lokalita 

zanedbaná, zeleň je přerostlá a nekultivovaná.  Bude provedena komplexní revitalizaci území, 

budou instalovány vzdělávací prvky EVVO, vytvořeno příjemné prostředí pro aktivní trávení 

volného času občanů a bude posílena biodiverzita území a celkově zlepšeno životní prostředí. 

Projekt je umístěný na pozemcích č. 846/6,900/6,900/7,900/9 a 900/18. Vlastník všech 

daných pozemků je město Bakov nad Jizerou. Celková výměra řešeného území: cca 2,5 ha. 

Rozsah zakázky je určený podrobnou specifikací, která je přílohou č. 3 této zadávací 

dokumentace – Projektová dokumentace Lesprojekt, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará 

Boleslav – Studie – Vegetační úpravy – Lokalita U Stadionu, Bakov nad Jizerou. Podrobná 

specifikace je přílohou zadávací dokumentace č. 3 – Projektová dokumentace. 

Projekt je realizován za finanční podpory poskytnuté z Národního programu Zeleň do 

měst a jejich okolí, Státního fondu životního prostředí ČR. 
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2.1 Podrobná specifikace 

Podrobná specifikace obsahuje položkový soupis prací a dodávek potřebných pro realizaci 

zakázky. Podrobná specifikace je pro zpracování nabídkové ceny závazná.  

2.2 Technické podmínky  

 Pokud se v zadávací dokumentaci nebo technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy 

některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn 

navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto 

skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, ve které toto jiné řešení použil a prokázat 

vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo 

výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.  

 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných  

a doporučených předpisů a metodik.  

3 Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce 

3.1 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná dne 13.11.2014 

v 10:00 hodin. Sraz zájemců před budovou Městského úřadu v Bakově nad Jizerou, Mírové 

náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou. Kontaktní osoba: Zbyněk Hýzler, DiS., referent 

OVŽP, tel.: 326 214 036.                     

3.2  Dodatečné informace k zadávací dokumentaci  

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 

Písemná žádost, a to e-mailovou zprávou, musí být doručena nejpozději do  14. 11. 2014. 

 

Poskytování dodatečných informací  

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, poskytne zadavatel 

uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne doručení žádosti.  

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací  

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu administrátora 

veřejné zakázky zadavatele: e-mail: jileckova@finpor.cz.  

4 Místo a lhůty plnění  

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:  

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 1.12.2014  

Limitní termín dokončení stavby (předání stavby):  nejpozději do 30.6.2015 

Místo plnění: Projekt je umístěný na pozemcích č. 846/6,900/6,900/7,900/9 a 900/18. 

Vlastník všech daných pozemků je město Bakov nad Jizerou. Celková výměra řešeného 

území: cca 2,5 ha. 

Limitní termín dokončení dodávky  

mailto:jileckova@finpor.cz
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Pod pojmem limitní termín dokončení dodávky se rozumí den, který zadavatel připouští jako 

poslední možný termín dokončení díla. Dokončením dodávky se rozumí předání a převzetí 

dodávek zadavatelem bez vad a nedodělků nebránících užívání. Nabídky mohou  

obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po 

tomto dni.  

Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky  

Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné 

zakázky s následujícími omezeními:  

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení  

a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit 

předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 10 dnů od 

předpokládaného termínu zahájení realizace, pak nemá vliv na termín dokončení uvedený 

uchazečem v nabídce (nabídka uchazeče musí s touto alternativou uvažovat). Pokud se  

z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění VZ zahájit do 10 dnů ode dne předpokládaného 

termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta 

realizace ve dnech zůstala zachována. 

5  Obchodní podmínky  

 Uchazeč předloží v nabídce návrh Smlouvy o dílo, v souladu se zadávacími podmínkami  

a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Jako návrh Smlouvy o dílo 

závazně použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. V návrhu Smlouvy o dílo jsou 

zapracovány přesné obchodní podmínky. Návrh Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré 

podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění předmětu veřejné zakázky ve své nabídce. 

Přílohou návrhu Smlouvy o dílo budou předepsané přílohy dle návrhu smlouvy.  

 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných  

a doporučených předpisů a metodik.  

 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace 

na zhotovovaném díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 

a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 Vlastní realizaci bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 

prostředí a okolí místa plnění.  

 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními 

spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

Úhrada nákladů za dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 

dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních definovaných prací, protože 

nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky nebo by toto oddělení 

způsobilo závažnou újmu zadavateli, ačkoliv je toto oddělení možné a jsou zcela nezbytné pro 

dokončení předmětu díla, budou řešeny v rámci samostatného jednacího řízení. Zhotovitel je 

povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně písemně upozornit zadavatele a 

vést jejich oddělenou evidenci. Platební a sankční podmínky jsou upraveny v návrhu 

smlouvy o dílo–příloha č. 1 Zadávací dokumentace. 
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6 Varianty nabídek  
Zadavatel variantní řešení dodávky nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí 

plnění.  

7 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji 

nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 

přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku  

a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými  

v zadávací dokumentaci.  

 Nabídková cena bude zpracována v členění podle podrobné specifikace, která je součástí 

zadávací dokumentace. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč v členění na cenu 

celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro rekapitulaci 

celkové ceny – příloha č. 2 – Krycí list, která je součástí zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné 

zakázky včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 

přípustná.  

 Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do 

doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí být platná až do 31. 12. 2014. 

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:  

 celkovou rekapitulací (krycí list nabídky) – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše 

DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném 

členění – viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace.  

 položkovými rozpočty na jednotlivé služby vyplněné ve všech položkách podrobné 

specifikace v Kč – viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace.  

 Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné 

zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena 

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

 Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních a v českém jazyce. 

 Nabídka bude podána v dvou svazcích, písemně a v uzavřené označené obálce, na které 

musí být uvedena adresa uchazeče.  

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. 

 Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně 

příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.  

 Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle 

výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž 

plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.  

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:  

1. Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek  

u jednotlivých oddílů 
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2. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího (sumarizačního) listu nabídky uchazeč 

využije přílohu č. 2 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.  

3. Čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý 

rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 

4. Prokázání kvalifikace - doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci. 

Doklady k prokázání kvalifikace, budou řazeny v tomto pořadí. Uchazeč splní 

prokázání kvalifikace, pokud předloží: 

a) základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením čestného prohlášení- viz 

příloha č. 4 ZD. 

b) profesní kvalifikační předpoklady (v kopiích) 

Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením: 

 Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 

kalendářních dnů. 

 Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci  

c) technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč splní předložením: 

 Čestného prohlášení s uvedením seznamu služeb provedených dodavatelem za 

poslední 2 roky (tj. dokončených v období 09/2012 do 09/2014), kde bude 

prokázáno, že uchazeč předkládající nabídku provedl minimálně 3 služby 

obdobného charakteru (úpravy krajiny nebo zeleně) ve finančním objemu  

500 000,-- Kč bez DPH za 1 službu. Seznam služeb musí obsahovat: 

 název zakázky 

 místo plnění 

 název odběratele včetně kontaktních údajů na odběratele 

 hodnotu zakázky 

 termín realizace zakázky 

5. Uchazeč předloží jako součást nabídky prohlášení osoby oprávněné jednat za 

uchazeče o tom, že uchazeč v případě fyzické osoby nebo všechny osoby vykonávající 

funkci odpovědného zástupce nebyly v posledních třech letech disciplinárně 

potrestány, popřípadě prohlášení všech těchto osob a osoby oprávněné za uchazeče 

jednat o splnění této kvalifikace. 

6. Podrobná specifikace – dle přílohy č. 3 ZD. Cenová nabídka musí obsahovat 

zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v členění dle jednotlivých částí 

uvedených v podrobné specifikaci, v textové části bude uvedeno, že nabídková cena 

obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci služby, nabídková cena je cenou 

nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena kompletním rozpočtem uchazeče 

vyplněným ve všech položkách.  

7. Podepsaný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče včetně uvedených příloh (viz příloha č. 1 ZD) 

8. Seznam subdodavatelů – příloha č. 5 ZD 
9. Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací – příloha č. 6 ZD 
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9 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

10 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  

Plnění prostřednictvím subdodavatele 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky (vyjádřeno 

procentuálně) má v úmyslu zadat jiným osobám. 

Uchazeč uvede v nabídce seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem prací větším 

než 5% z celkové výše nabídkové ceny, se kterým uchazeč uvažuje při plnění veřejné 

zakázky, s uvedením věcné specifikace a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky. 

11 Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 

umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 

zrušení zadávacího řízení. 

12 Místo a lhůta pro podání nabídky  
Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 15 dnů. Tato lhůta začíná běžet dne 

3.11.2014 a končí dne 19.11.2014 v 10.00 hodin. 

Uchazeč doručí svojí nabídku v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii v listinné 

podobě v jedné obálce osobně nebo doporučenou postou na adresu: 

Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou   

 

V případě zaslání poštou je rozhodující datum a hodina doručení. Osobní předání nabídek je 

možné na podatelně v pracovní dobu podatelny zadavatele. 

 

Úřední hodiny podatelny MěÚ: 

Pondělí  7:30 - 12:00           12.30 -17:00 hod 

Úterý                           6:30 - 12:00           12:30 -14:30 hod 

Středa:   7:30 - 12:00           12.30 -17:00 hod 

Čtvrtek.                       6:30 - 12:00           12:30 -14:30 hod 

Pátek                           6:30 - 12:00  

 

Zalepenou obálku označte nápisem: 

  

„Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou - nabídka“ 

NEOTEVÍRAT 

Nabídky podané po soutěžní lhůtě nebo řádně neuzavřené či porušené, nebudou do 

soutěže přijaty. 
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13 Termín otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční dne 19. 11.2014 v 10.00 hodin v zasedací místnosti v sídle 

zadavatele.  

Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli 

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, 

aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.  

14 Ostatní ujednání 

a) Každý uchazeč je povinen před podáním nabídky informovat o povaze zakázky. 

Případné nejasnosti si musí vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná 

informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená 

nabídková cena, nerespektování místních zvláštností, nevyřešení nejasností apod. 

neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

b) V případě, že po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebude plně 

připravenofinanční prostředky z Národního programu Zeleň do měst a jejich okolí, 

vyhrazuje si zadavatel právo použít některou z následujících variant bez nároku 

zhotovitele na smluvní pokutu: 

i. Pokračování v pracích a jejich úhradou po finančním zajištění 

ii. Dočasné zastavení prací 

iii. Odstoupení od smlouvy 

B. Výsledek výběru je nepřenosný na jiné subjekty. 

C. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny nabídky obdržené v souvislosti se 

zadávacím řízením. V důsledku toho nemají uchazeči žádné právo vyžadovat 

navrácení své nabídky zpět. 

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit nebo odmítnout všechny předložené 

nabídky i bez udání důvodu. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů, spojených 

s účastí a z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude 

splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci,  

Zadavatel si vyhrazuje právo, že v zákonných lhůtách na profilu zadavatele uveřejní 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Profil zadavatele: https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou. 

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho 

uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení 

uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.  

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou. 

 

Přílohy ZD 

1 „Návrh Smlouvy o dílo“ - vzor 

2. „Krycí list“ - vzor 

3. „Podrobná specifikace projektu“ - Projektová dokumentace Lesprojekt, s.r.o., Šarochova 

1328, 250 02 Stará Boleslav – Studie – Vegetační úpravy – Lokalita U Stadionu, Bakov nad 

Jizerou včetně slepého výkazu výměr – vegetační úpravy a mobiliář 

4. „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ - vzor  

5. „Seznam subdodavatelů“ - vzor 

6. „Čestné prohlášení o seznámení se ZD“ – vzor 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou
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