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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona

veřejné zakázky

Významné aleje Libereckého kraje
ČÁST 4 – PASECKÁ ALEJ – BUĎÁRKA
vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
předpisů.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Významné aleje Libereckého kraje
ČÁST 4 – PASECKÁ ALEJ – BUĎÁRKA

Obsah
1. Základní údaje o zadavateli................................................................................................ 3
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky ................................................................................ 3
3. Předpokládaná hodnota ...................................................................................................... 6
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky................................................................................. 6
5. Místo plnění veřejné zakázky............................................................................................. 7
6. Prohlídka místa plnění........................................................................................................ 7
7. Požadavky na prokázání kvalifikace .................................................................................. 7
8. Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení......................................................... 10
9. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace............................................................. 10
10. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů ............................................................... 11
11. Další požadavky na kvalifikaci a změny v kvalifikaci..................................................... 11
12. Hodnotící kritéria ............................................................................................................. 11
13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny .......................................................... 12
14. Podmínky pro změnu nabídkové ceny ............................................................................. 12
15. Platební podmínky............................................................................................................ 13
16. Obchodní podmínky – návrh smlouvy ............................................................................. 13
17. Další doklady před podpisem smlouvy ............................................................................ 14
18. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami............................................................ 14
19. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek................................................................... 14
20. Členění nabídky................................................................................................................ 15
21. Podmínky přístupu k zadávacím podmínkám .................................................................. 16
22. Vysvětlení zadávací dokumentace ................................................................................... 16
23. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele ................................................................ 16

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 ZD - Závazný návrh smlouvy pro část 4
Příloha č. 3 ZD – položkový rozpočet pro část 4
Příloha č. 4 ZD – projektová dokumentace pro část 4
Příloha č. 5 ZD- Přírodovědné posouzení přítomnosti zvláště chráněných druhů hmyzu
Příloha č. 6 ZD – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 7 ZD – Revitalizace alejí – PD společná pro všechny části
Příloha č. 8 ZD – Vyjádření k sítím

2/17

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Významné aleje Libereckého kraje
ČÁST 4 – PASECKÁ ALEJ – BUĎÁRKA

1. Základní údaje o zadavateli
:
:
:
:
:
:

Název zadavatele
Sídlo
IČO
Telefon
Fax
Profil zadavatele
Kontaktní osoby

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

1. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Bc. Hana Čepičková
oddělení veřejných zakázek KÚ LK
hana.cepickova@kraj-lbc.cz
+ 420 485 226 788

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Dle ustanovení § 26 a § 53 zákona se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby
s názvem „Významné aleje Libereckého kraje ČÁST 4 – PASECKÁ ALEJ – BUĎÁRKA“
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV veřejné zakázky
IV.
Pasecká
alej Buďárka

2.2

Prořezávání stromů

77341000-2

Kácení stromů

77211400-6

Vysazování stromů
plánována)

77211600-8

Informace o projektu

Liberecký kraj předložil do 12. výzvy „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“
projekt s názvem „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“, v rámci kterého bude
provedena stabilizace a ošetření čtyř významných alejí Libereckého kraje, které jsou
rozmístěny po celém jeho území, mají však různou historii, skladbu, stupeň poškození, vazby
na krajinu a funkci z hlediska biodiverzity.
Do projektu jsou zahrnuty tyto čtyři aleje:
1) Duby na hrázi v oboře
Tato jednostranná alej pochází přibližně z roku 1864 a je tvořena 25 duby letními. Je v těsném
sousedství lesoparku "Obora", který je registrovaným VKP. Alej je významným biotopem a z
hlediska ochrany přírody i z hlediska krajinářského je velmi perspektivní. Navržené zásahy
řeší dlouhodobé a bezproblémové setrvání aleje na stanovišti.
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2) Lipová alej Kalvárie
Alej byla založena v roce 1883, jedná se o oboustrannou lipovou alej doprovázející křížovou
cestu. Je hojně navštěvovaná a současně tvoří páteř většího biotopu ve Cvikovské části
CHKO Lužické hory a je památkově chráněná. Stromy jsou vysoké s výrazným tlakovým
větvením. Projekt navrhuje takový typ ošetření stromů, který výrazně omezí riziko rozlomení
tlakových větví či korun.
3) Zámecká lipová alej ve Sloupu
Alej je tvořena 119 lípami a vede od zámku ke kapličce, byla založena v roce 1740. Od té
doby bylo v aleji provedeno několik nekoncepčních zásahů, koruny stromů jsou sekundární a
výrazně nestabilní, stromy mají řadu poškození. Tato alej je registrovaným VKP a zároveň je
památkově chráněná. Realizací šetření bude zvýšena odolnost aleje jako ekosystému na
dlouhou dobu, budou stabilizovány sekundární koruny stromů s minimem kácení, proředěn a
zapěstován mladý porost.
4) Pasecká alej - Buďárka
Opět se jedná o historickou alej směřující strmým kopcem z dolní části obce pod kostel sv.
Václava. Je tvořena 43 javory mléči a jednou lípou srdčitou. Stromy v aleji jsou nižšího
vzrůstu a jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Z tohoto důvodu je podstatná část aleje
navržena ke skácení a celá její horní část bude osázena novými stromy. Alej je součástí
ochranného pásma KRNAPu, CHKO Jizerské hory, tvoří krajinnou dominantu Pasecka a v
neposlední řadě je funkčním větrolamem.
2.3

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je pouze část 4 Pasecká alej - Buďárka.
Předmětem části 4 veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji na pozemcích
p.č. 476/5, 34/3, 1561 v k.ú. Paseky nad Jizerou. Pasecká alej je tvořena 44 stromy, jedná se o
javorovou alej se zastoupením jedné lípy srdčité. – blíže viz příloha č. 4 a 7 této ZD, v rámci
kterých je alej popsána a u jednotlivých stromů jsou navrženy zásahy.
Veřejná zakázka je spolufinancována z projektu s názvem: „Významné aleje
Libereckého
kraje
–
1.
etapa“,
registrační
číslo
projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000155 spolufinancovaného z Operačního programu Životní
prostředí 2014 -2020 (dále jen „projekt“).
2.4

Kvalitativní parametry

Dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) s názvem
„Revitalizace vybraných alejí Libereckého kraje“ (viz příloha č. 4) a přílohami č. 5, 7 a 8 této
ZD a Smlouvou o dílo (viz příloha č. 2 této ZD), které jsou přílohou a nedílnou součástí
zadávacích podmínek.
Dílo bude dále dozorováno technickým, autorským a biologickým dozorem, které zajistí
zadavatel.
Zadavatel upozorňuje, že pro vazby stromů bude muset být použit pouze certifikovaný
materiál (DIN apod.), schválený technologickým dozorem.
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V případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s objednavatelem, autorem
projektu, biologickým dozorem, popř. dalšími osobami dle potřeby – např. odborný pracovník
AOPK ČR.
V rámci této veřejné zakázky budou požadovány tyto druhy řezů:
zdravotní řez (RZ);
redukční řezy lokální (RL) – lokální redukce z důvodu stabilizace (RL-LR).
Dále v rámci této veřejné zakázky bude požadována instalace vazeb:
pružná vazba (VDS a VDZ).
Součástí veřejné zakázky je také:
odstranění vrůstajících dřevin (OVD);
kácení běžné (KB);
kácení rizikové (KR).
Posledním typem zásahu je
odstranění pařezu frézováním včetně úpravy místa po frézování (OPF).
Při realizaci výsadby v části 4 je třeba postupovat v souladu s následujícími normami:
ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou (83 9011)
ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství – Výsadby rostlin (83 9021)
ČSN DIN 18 919Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 905)
Upozornění:
Zadavatel upozorňuje, že bude nutné provádět zálivku nové výsadby. Cenu zálivky je
nutné promítnout do ceny nových výsadeb.
Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentací (viz. příloha č. 4) a
ve společné projektové dokumentaci (viz. příloha č. 7) vypracovaných Ing. Miloslavem
Wachem a Ing. Radkou Frydrychovou.
2.5

Související plnění:

Zadavatel obdržel dotaci z OPŽP, z toho vyplývají pro dodavatele v rámci této veřejné
zakázky zejména následující činnosti a podmínky:
Zajištění umístění plakátu s informacemi o projektu OPŽP v průběhu realizace:
- Liberecký kraj předá zhotoviteli plakát o max. velikosti A3 s informacemi o projektu
OPŽP vytvořeného dle platného Grafického manuálu povinné publicity pro Operační
program Životní prostředí 2014 - 2020 a to ke dni předání místa plnění,
- zhotovitel zajistí instalaci plakátu na viditelném místě (dle pokynů zadavatele), a to
nejpozději do sedmi dnů od předání plakátu zadavatelem.
Fotodokumentace:
- zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla průběžnou fotodokumentaci prováděných
prací s tím, že každý měsíc pořídí minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání
dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli
v elektronické podobě.
Požadavek na pojištění odpovědnosti této VZ:
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-

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě je uveden ve smlouvách.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, bude povinen před jejím uzavřením předložit
na základě výzvy zadavateli doklad o tom, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám ve výši 720.000,- Kč na pojistnou událost. Účastník se ve smlouvě
o dílo zaváže mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, která musí
odpovídat požadavkům uvedeným v čl. VI. odst. 10 smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD),
sjednáno po celou dobu trvání smlouvy.

3. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí 359.580,Kč bez DPH.
Nabídková cena nesmí překročit částku 359.580,- Kč bez DPH.
Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude
to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Předpokládaná hodnota byla stanovena dle §16 zákona.
3.1

Vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona

3.1.1. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona formou změnových listů vyhrazuje změnu
dílčího či konečného termínu plnění. Zhotovitel je povinen dbát písemného pokynu
objednatele, který bude proveden zápisem z kontrolního dne.
Ke změně termínu dle tohoto odstavce může dojít v případech:
a) jestliže službu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu a k
přírodním podmínkám;
b) v případě požadavků dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla (služby);
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve
změnovém listu, který bude přílohou zápisu z jednání při kontrolním dnu včetně odůvodnění.
Změnový list bude odeslán objednateli. Zhotovitel je povinen provádění služby těmto
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně
sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou
zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla (služby).
3.1.2. Zadavatel si zároveň v souladu s § 100 odst. 1 zákona formou změnových listů
vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek dle projektové dokumentace při
zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto zadávacího řízení.
Zahájení prací: nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy (tj. od jejího zveřejnění
v registru smluv)
Práce na ošetření budou probíhat dle následujícího harmonogramu:
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Období provádění
zásahu
navržený zásah
II. 2017 – III. 2017 *
kácení stromů, odstranění náletů
IV. - X. 2017
ošetření stromů
VIII. - X.2017
výsadba stromů
* Jedná se o období, v rámci kterých lze dané práce provádět. Začátek prací se bude odvíjet
od data podpisu smlouvy o dílo (předpokládané datum podpisu je únor 2017).
Ukončení prací: nejpozději do 31. 10. 2017
Veškerá plnění, která budou prováděna mimo období od 1.9. do 1.3. běžného roku, musí být
v rámci předběžné opatrnosti písemně schválena biologickým dozorem, kterého zajistí
zadavatel.

5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je alej na území Libereckého kraje:
Pro část 4 se jedná o javorovou alej Buďárka v Pasekách nad Jizerou na pozemcích p. č.
476/5, 34/3 a 1561 v k. ú Paseky nad Jizerou, blíže viz. přílohy č. 4. a 7. této ZD.

6. Prohlídka místa plnění
Místem plnění veřejné zakázky je alej na území Libereckého kraje.
Pro část 4: se jedná o javorovou alej Buďárka v Pasekách nad Jizerou na pozemcích p. č.
476/5, 34/3 a 1561v k. ú Paseky nad Jizerou, blíže viz přílohy č. 4 a 7. této ZD.
Vzhledem k tomu, že místo plnění je veřejně přístupným prostorem, nebude zadavatel
organizovat prohlídky míst plnění.
7. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník může dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů
prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení dle § 87
zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 6 zadávacích podmínek.
7.1

Základní způsobilost dle § 74 zákona

Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali
základní způsobilost dle § 74 odst. 1, písm. a) – e) zákona.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
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iii.

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele,
ab) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí
pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
7.2

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
 písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
7.3

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:
dle § 77 odst. 1 zákona
 výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje
dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
 dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. Poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost)
7.4

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:


dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
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Rozsah požadovaných
informací a dokladů –
významné služby

Ošetření alespoň tří skupin dřevin (alejí, parků atd.)
obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné
zakázky, tj. realizace zdravotních, redukčních,
bezpečnostních řezů a instalace vazeb.

Minimální úroveň těchto
kvalifikačních předpokladů

minimální hodnota plnění každé takové služby 180.000,Kč bez DPH

Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona je
možné doložit dle § 79 odst. 5 zákona zejména smlouvu s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.
Dle § 79 odst. 3 zákona se doby podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za splněné považují,
pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena. To neplatí
u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje
za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle odstavce 2 písm. b) zákona.
Dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79
odst. 2 písm. b) zákona použít služby, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel


dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona

Seznam techniků či technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli
V tomto případě to znamená, že účastník má a je schopen předložit jméno osoby v
pozici: vedoucí projektu, který zajistí odbornou realizaci díla v souladu s projektovou
dokumentací.
 dle§ 79 odst. 2, písm. d) zákona
Účastník má a je schopen předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům
tzn., že má a je schopen u osoby v pozici vedoucí projektu předložit:
•
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele konkrétně Arboristickou
certifikaci – Certifikace ETW Evropský arborista, nebo Český certifikovaný arborista.
•
vlastnoručně podepsaný životopis ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahů bude
vyplývat závazek, že se tato osoba bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a jeho
pracovněprávní vztah k dodavateli (tj. Zda se jedná o zaměstnance či osobu v pozici
subdodavatele).
7.5

Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
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kopii.
Zadavatel si vždy dle § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od účastníka, se
kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 zákona, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
7.6

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.

8. Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení
Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle §
74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou
způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží,
že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího
řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním
řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybením.
Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za
dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti
trestného činu nebo jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena,
ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení
zruší.

9. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
9.1 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
9.2 Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona
Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně dle podmínek stanovených v § 82 a §
83 zákona.
9.3 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
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9.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob (poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou,
d) písemný závazek jiné osoby 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.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odstavce 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti
dle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 zákona.

11. Další požadavky na kvalifikaci a změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a změna se týká podmínek dle § 88 odst. 1
písm. a) – c) zákona je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci
Tato povinnost se vztahuje obdobně na účastníka, se kterým je v souladu s rozhodnutím
veřejného zadavatele podle § 124 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí účastník, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.

12. Hodnotící kritéria
Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit za základě tohoto
kritéria:
Nabídková cena
Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
účastníkem v návrhu smlouvy o dílo.
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Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH sestaví hodnotící
komise pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu
s touto Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude zpracována formou oceněného formuláře – položkového rozpočtu
(viz formulář v příloze č. 3 této ZD), přičemž účastník je povinen ocenit v každém
sloupci všechny barevně označené položky a všechny položky ve sloupci cena celkem bez
DPH tohoto formuláře v Kč bez DPH.
Doplněné jednotkové ceny bez DPH vyplněné ve formuláří v příloze č. 3 této ZD – položkový
rozpočet, budou pro vybraného účastníka při plnění veřejné zakázky závazné. Položkový
rozpočet se stane přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících s plněním předmětu
této veřejné zakázky (např. s instalací informační tabulky na dobře viditelné místo v aleji, s
omezením provozu na komunikaci vedoucí alejí) a včetně všech rizik a vlivů během
provádění díla.
Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a množstevního vymezení jednotlivých položek
formulářů jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné.
Upozornění:
Formulář pro zpracování nabídkové ceny obsahuje dva listy pro ocenění. Jeden list pro
ošetření a druhý list pro nové výsadby.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená v článku 3. této ZD je cenou maximální a
nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne cenu vyšší, bude toto posouzeno jako
nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem pro vyloučení nabídky.
Celková nabídková cena bude tvořena jako součet částek za jednotlivá dílčí plnění a bude
rovněž uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková nabídková cena
včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

14. Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.
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V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje dle § 222 zákona kromě vyhrazených
změn závazku dle § 100 zákona.

15. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 den uskutečnění plnění,
 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
 název projektu “Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“, jeho registrační číslo:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000155 a číslo smlouvy pro část 4 OLP/3666/2016.
Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat
náležitosti dle příslušných právních předpisů.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, bude objednatel oprávněn ji vrátit
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet
znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
Podrobně jsou platební podmínky upřesněny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č.
2 této ZD.

16. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo, jehož závazný text je přílohou
č. 2 této Výzvy.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany účastníka doplněn o údaje nezbytné pro vznik
smlouvy – zejména se jedná o
 vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)
 číslo účtu dodavatele pro platby faktur
 nabídkovou cenu
 adresu pro doručování
 zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy o dílo má
účastník možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek
způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 98 zákona.
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Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

17. Další doklady před podpisem smlouvy
Další požadavky na předložení dokladů dle § 104 zákona
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou jako další
podmínky pro uzavření smlouvy doložit:
dle § 104 odst. 2 písm. a) zákona
 identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
dle § 104 odst. 2 písm. b) zákona
 doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene § 104 odst. 2 písm. a)
zákona k dodavateli:
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnosti stanovené v kapitole 17 této Výzvy, nebo
z předložených dokladů o majetkové struktuře vyplyne, že dodavatel byl ve střetu zájmů
podle § 44 odst. 2 a 3 zákona, zadavatel jej vyloučí.

18. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 21.12.2016 9:00 hodin v sídle zadavatele, na
adrese Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce za každého účastníka, který
podal ve lhůtě pro podání nabídek nabídku.

19. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení a to uveřejněním
výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 21.12.2016 9:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele na adrese: Krajský úřad Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Nabídky je možno podat osobně do podatelny
zadavatele v úředních hodinách (Po, St 8:00 - 17:00 hod., Út, Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 14:00 hod.), nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky na podatelnu
zadavatele byly doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá, pozdní podání nabídky oznámí zadavatel
bezodkladně příslušnému účastníkovi.
Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení (originále) jako výtisk č. 1 a
dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné listinné kopii jako výtisk č. 2 a
v jednom kompletním elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL,
PDF, a to na datovém nosiči.
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Zadavatel doporučuje jako součást předložené nabídky předložit návrhy smlouvy i v
elektronické podobě ve formátu *.doc.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v
následujícím způsobem:

uzavřené obálce označené

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Významné aleje Libereckého kraje – část 4 – PASECKÁ ALEJ – BUĎÁRKA
ZPŘ/ 23/2016
NEOTEVÍRAT
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,
nepovažuje se dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v oznámení zadávacího řízení a v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady
požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu.
Z důvodu oprávněných zájmů účastníků, zadavatel doporučuje podat nabídky s jednotlivě
očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným
způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie,
prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní
nabídkou účastníka.
Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax,
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na
této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.

20. Členění nabídky
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi, celkovou nabídkovou
cenu – vzor viz příloha č. 1
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a
celkového počtu listů v nabídce
C. Doklady k prokázání kvalifikace – viz příloha č. 6
D. Návrh „Smlouvy o dílo“ – závazný vzor viz příloha č. 2 - podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka
Včetně povinných příloh:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Revitalizace vybraných alejí Libereckého kraje – PD společná pro
všechny části (viz příloha č. 7 této ZD)
Příloha č. 3 – projektová dokumentace - Revitalizace vybraných alejí Libereckého
kraje – fotodokumentace, včetně mapového zakreslení pro část 4 (viz příloha č. 4)
Příloha č. 4 – Přírodovědné posouzení přítomnosti zvláště chráněných druhů hmyzu
(viz příloha č. 5)
E. E. CD/DVD s elektronickou podobou „Smlouvy o dílo“ (ve formátu *.doc),
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F. F. Přílohy (nepovinné).

21. Podmínky přístupu k zadávacím podmínkám
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona je tato Výzva včetně všech příloh k dispozici ke
stažení na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

22. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to tedy
alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení
včetně souvisejících dokumentů musí uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 4 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna či doplnění bude uveřejněna na profilu
zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Kontaktní osobou je:
Jméno
: Bc. Hana Čepičková
Funkce
: oddělení veřejných zakázek KÚ LK
e-mail
: hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Telefon
: + 420 485 226 788

23. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění a souvisejícími předpisy.
Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo „Oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení“ nebo „Oznámení o výběru dodavatele“ uveřejnit na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení
zadavatel uveřejní dle § 53 odst. 8 zákona na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli
úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
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Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v
registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.
Dále zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí
nebo vznikla újma, může dle § 241 zákona podat námitky. Námitky musí být doručeny
zadavateli dle § 242 zákona do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém
porušení tohoto zákona zadavatelem. Námitky se podávají písemně a lze je podat proti:
a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle
části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek,
b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v
rozporu s tímto zákonem.
Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích
podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele
směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník
zadávacího řízení.
Dodavatel může podat 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 účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí účastníkovi.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky
podle § 122 odst. 3 zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím
podmínkám.
Na zpracování zadávací dokumentace se podílel Ing. Miloslav Wach a Ing. Radka
Frydrychová - zpracovatelé projektové dokumentace viz. příloha č. 4 a 7
Liberec dne xx. 12. 2016
……………………………….
Martin Půta
hejtman
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