ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN
„ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Svobody

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
00234516
Mgr. Milan Volf, primátor

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:
Telefon, fax, e-mail:

Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
29352550
Mgr. Monika Šplíchalová, MBA, jednatelka
607832375, info@zadavaciservis.cz

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací
dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
OSOBA 1, IČO 29352550 : zadávací dokumentace
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV kód: 77310000-6
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 300 000 Kč bez DPH
6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových
skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími
podmínkami.
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Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací
dokumentace.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávek / služeb, které jsou předmětem
plnění veřejné zakázky.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
8.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.2 DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.4 SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
8.5.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve
výši 2 mil. Kč je uveden ve vzoru Smlouvy.
8.6 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
8.7 DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104, odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou
osobou, zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
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b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel nepožaduje.
12. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci,
která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.
13. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná
kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Body za jednotlivá dílčí kritéria se následovně sečtou. Jako
nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce
nejvyšší počet bodů.
Bude-li zadavatel považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za
zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů.
Tento postup je zadavatel povinna odůvodnit v písemné zprávě o hodnocení nabídek.
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Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
A. Nabídková cena ..................................................................…..………........................ váha 100 %
Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu Smlouvy.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než
zadavatel stanovil.
Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:
Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše
nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky po dobu trvání smlouvy, tj. 48 měsíců, v Kč
bez DPH.
14. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje.
15. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17.1. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na
vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
17.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
17.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
17.4. Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech
těchto pokynů pro zpracování nabídky:
17.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek
u jednotlivých oddílů (kapitol).
17.4.2. Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze
doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou
zastupovat účastník zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy.
Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího
řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka
zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího
řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba
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odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc
opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále
nebo v úředně ověřené kopii.
17.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
17.4.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
Zadavatel požaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho
poddodavatele.
Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude
rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
Zadavatel omezuje možnost poddodavatele pro plnění této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je
povinen splňovat všechny požadavky zadavatele a plnit ze smlouvy vlastními kapacitami, s
výjimkou pronájmu vysokozdvižné plošiny, kropicího vozu pro použití k zálivce a odborné
arboristické firmy s certifikátem odborné způsobilosti.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
16. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE
Zadavatel nepožaduje podání nabídek v elektronické podobě.
17. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický
nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
18. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř.
elektronický nástroj) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní
osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, tel.: 607 832375, e-mail: info@zadavaciservis.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
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dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
19. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.
20. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 11.9.2017

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník
zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8.00
hodin do 15:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a
adresou účastníka zadávacího řízení.
21. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 11.9.2017 Hodina: 10:00 v zasedací místnosti na
adrese sídla zadavatele.
22. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel nestanovuje.
23. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Zadavatel nestanovuje.
24. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY



Příloha č. 1 – Smlouva - vzor
Příloha č. 2 – Kvalifikační dokumentace

V Kladně dne 7.8.2017

……………………………………………………………………………………
Mgr. Milan Volf
primátor
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