
 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 
 

ve výběrovém řízení 
 

„ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE“ 
 
ZADAVATEL: Obec Doubravčice 

Sídlem:    Doubravčice 94, 282 01 Český Brod 

Zastoupený:  Jaroslav Prkno, starosta 

IČ:    00235369 
 
 

V Doubravčicích dne 04. 09. 2014 
Vážení, 

zadavatel Vás tímto 
 

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „ÚPRAVA VYBRANÝCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE“. 

 
Informace o předmětu veřejné zakázky: 

Název zakázky: 
ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky: 

441.281,- Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Služby 

Název zadavatele: Obec Doubravčice 

Sídlo zadavatele: Doubravčice 94, 282 01 Český Brod 

Obec Doubravčice zastoupena: Jaroslav Prkno, starosta 

IČ zadavatele: 00235369 

Lhůta pro podávání nabídek: 

19. 09. 2014 v 14:00 hodin 

Nabídky lze podávat v sídle společnosti A.I. Consulting 
s.r.o., na adrese: Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 
– Podolí, v pracovních hodinách od 08:30 – 16:30 od 
pondělí do pátku. 

Termín a místo otevírání 
obálek s nabídkami: 

19. 09. 2014 ve 14:01 hodin, v sídle společnosti A.I. 
Consulting s.r.o., na adrese: Na Klaudiánce 781/19, 147 
00 Praha 4 – Podolí 

 



 

Místo pro podávání nabídek: 
A.I. Consulting s.r.o., na adrese: Na Klaudiánce 781/19, 
147 00 Praha 4 – Podolí 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sadovnické 
úpravy spojené s kácením stávajících nepůvodních 
jehličnatých stromů, úpravy trávníků a nová výsadba 
listnatých stromů a keřů vybraných ploch veřejné 
zeleně v intravilánu obce Doubravčice .  

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v 
Projektové dokumentaci a výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této výzvy a Návrhu Smlouvy, který tvoří 
přílohu č. 2 této výzvy. 

Termín plnění zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po 
podpisu smlouvy 

Předpokládaný termín ukončení plnění: 15. 11. 2014 

Zadavatel uvádí, že jako přílohu smlouvy předloží 
uchazeč závazný harmonogram prací.  

Do harmonogramu prací bude zapracována závazná 
podmínka zadavatele, že do 31. 10. 2014 musí být 
profinancováno 70% předpokládané ceny díla. 

Místo plnění zakázky: Obec Doubravčice 

Hodnotící kritéria: 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková 
cena bez DPH. 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 Dodavatel prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 
odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být 
zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné 
základní kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem. 

 Profesní kvalifikační předpoklady analogicky dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

– dle § 54 písm. a) zákona uchazeč doloží 
výpisem z obchodního rejstříku či z jiné obdobné 
evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,  

– dle § 54 písm. b) zákona uchazeč doloží 
dokladem o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména dokladem prokazujícím příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za 



 

podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 
měsíce. 

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních 
předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 
zákona certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento 
certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče 
v rozsahu v něm uvedených údajů, u základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady 
k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou 
předkládat v prosté kopii, v českém nebo slovenském 
jazyce. 

Uchazeči, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 
Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat při 
posuzování kvalifikace analogickým postupem, jako 
dle § 59 odst. 4 zákona. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, 
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče, popřípadě osobou jednat na základě plné 
moci. V takovém případě bude plná moc přílohou 
nabídky uchazeče.  
Touto osobou musí být podepsána smlouva o dílo, 
která je součástí nabídky uchazeče.  
Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené 
podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně 
jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky 
budou tvořit jeden celek. 
Nabídka bude podána v uzavřené obálce s výzvou 
„NEOTVÍRAT!“. Obálka bude dále výrazně označena 
nápisem „ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE“. 

Nabídka bude předložena v 1 originále. 

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 

Požadavky na zpracování nabídky: 



 

nabídkové ceny  Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom 
vyhotovení dle formálních a technických podmínek 
zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické 
podání ani varianty nabídek se nepřipouští. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů 
bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u 
právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem 
uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním 
statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky 
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou 
moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené 
doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení 
nebo v jejich úředně ověřené kopii. 

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude 
zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním 
způsobem vytištěna na papíře a nebude obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést 
v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných 
dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a 
bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 
s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo 
nálepkami opatřenými podpisem, případně 
nezaměnitelným razítkem). 
 
Doporučená specifikace nabídky: 

 krycí list nabídky (příloha č. 3 této výzvy), 
 obsah nabídky, 
 doklady k prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů (vzor – viz. příloha č. 4), 
 profesní kvalifikační předpoklady 
 vlastní nabídka uchazeče s uvedením cenové 

nabídky, 
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče (přílohy č. 2 této 
výzvy).  

 
Doplnit do smlouvy musí uchazeč pouze barevně 
označená pole, jinak do textu smlouvy nesmí 
zasahovat. 
 
Požadavek na zpracování nabídkové ceny: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení 
předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. 
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez 
DPH, dále sazba DPH (procentní výše DPH) a celková 
nabídková cena včetně DPH v Kč. 



 

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom 
tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, 
výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena 
nabídková cena). 
Práva zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož 
nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené 
v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o 
výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné 
uchazečem v nabídce.  

Financování: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. 

Zadávací řízení se řídí: 
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných 
zakázkách 

Kontaktní osoba zadávacího 
řízení: 

A.I. Consulting s.r.o.  

Na Klaudiánce 781/19 

147 00 Praha 4 

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Šilhanová 

Tel: 608 893 714 

e-mail: silhanova@aiconsulting.cz  

Podmínky pro poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva s přílohami. 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace a výkaz výměr 
Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů (vzor) 

 
 
S pozdravem  

 
_____________________________________________________ 

Jaroslav Prkno, starosta  
 

 

mailto:silhanova@aiconsulting.cz

