VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku na služby zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Sušice
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ 00256129
Bc. Petr Mottl, starosta města

Zadavatel využívá svého práva dle § 43 zákona – smluvní zastoupení zadavatele. Osoba zastupující
zadavatele splňuje požadavek podle § 44 zákona o tom, že není ve střetu zájmu. Osoba zastupující
zadavatele vypracovala zadávací dokumentaci, včetně příloh č. 1 až č. 6. Přílohu č. 7 a č. 8 vypracovala
projekční kancelář Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod. Kompletní
dokumentace byla předána ke schválení zadavateli.
Osoba zastupující zadavatele:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

GPL - INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice, Povážská 358, 386 01 Strakonice
Jiří Grauer, jednatel společnosti
Tereza Dio, poradce pro zadávání veřejných zakázek
+420 724 391 892
tereza.dio@gplinvest.cz

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele:
https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
1. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Veřejná zakázka na služby.
2. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je založení vegetačních úprav na parcelách budoucího lesoparku, a to po
vybudování vodohospodářských děl, sítě cest a provedení terénních úprav v řešeném území. Zakázka
zahrnuje výsadbu kosterních listnatých a jehličnatých dřevin parku, plošnou výsadbu odrostků a založení
trávníku. Součástí zakázky je následná péče o výsadby po dobu dvou let.
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):
Kód CPV

Popis

77310000-6

Služby vysazování a údržby zelených ploch

77315000-1

Vysazování

77300000-3

Zahradnické služby
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Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 793 608,- Kč bez DPH.
(slovy: jeden milion sedm set devadesát tři tisíc šest set osm korun českých korun českých)
5. MÍSTO PLNĚNÍ
Plzeňský kraj, okres Klatovy, Město Sušice, k.ú. Sušice, seznam dotčených parcel je uveden v projektové
dokumentaci.
6. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel může v rámci veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem
zadavatele, a to v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do
českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce).
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo
elektronický nástroj/profil zadavatele.

a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst.
4 zákona).
c) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci (§ 107 odst. 5 zákona).
7. LHŮTA A ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.05.2021 v 09:00 hodin.
Nabídky v elektronické podobě dodavatel doručí do konce výše uvedené lhůty pro podání
nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje/profilu zadavatele:
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.htmlv příslušné sekci u
této konkrétní zakázky.
Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se zákonem bez účasti
veřejnosti.
8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
8.1. PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni využívat při komunikaci
výlučně elektronické prostředky.
Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje
E-ZAK. Způsob podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je
uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je ke stažení zde:
https://zakazky.mestosusice.cz
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Pro účely podání nabídky systém vyžaduje registraci dodavatelů a ověření organizace, pomocí které
dojde k vytvoření účtu/profilu dodavatele. Registrací získává dodavatel přístup ke všem zveřejněným
veřejným zakázkám, k případně zaslané adresné výzvě v rámci zadávacího řízení a bude mu umožněno
odeslat elektronickou nabídku, aj.
Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručováním souhlasí a zavazuje se
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a
pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
Registrace a další informace jsou uvedeny v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK, která
je ke stažení zde: https://zakazky.mestosusice.cz.
Pro bezproblémovou registraci doporučujeme nejdříve provést test nastavení prohlížeče a systému, který
je možné provést zde: https://zakazky.mestosusice.cz/test_index.html
V případě jakéhokoli problému volejte technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719.
8.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu .pdf či obdobném formátu pokud
však velikost vkládaného souboru překročí možnosti nahrávání souboru na profil zadavatele, rozdělí
dodavatel nabídku do dvou a více částí. Dokumenty, které mají svůj elektronický podpis, budou vloženy
jako samostatná součást nabídky.
Nabídka bude rovněž jako formální požadavek zadavatele obsahovat soubor s návrhem smlouvy o dílo a
položkovým rozpočtem ve formátech .doc a .xls (.docx a .xlsx) nebo kompatibilních.

9.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Splněním kvalifikace se rozumí:
o doklady dle § 75 zákona prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona
o doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona
 doklad dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence
 doklad oprávnění k podnikání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - poskytování služeb pro
zemědělství a zahradnictví, lesnictví a myslivost, či obdobný předmět v souvislosti
s předmětem veřejné zakázky
o doklady prokazující splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) a d) zákona
o Dodavatel předloží seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení
o Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzické osoby
odpovědné za poskytování plnění služeb.
 Vymezení minimální úrovně technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu složitosti
předmětu plnění veřejné zakázky
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud uvede:




že realizoval alespoň 2 obdobné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v rozsahu, složitosti předmětu plnění veřejné zakázky na služby, jejichž předmětem byla
obnova nebo revitalizace zeleně parků nebo parkových ploch nebo veřejných prostranství, či
obdobných služeb v min. finančním objemu 1.500.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou
službu.
Dodavatel dále doloží
Minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci odpovědné osoby:

Zadavatel požaduje, aby se tato osoba osobně podílela na výkonu požadovaných služeb.
 Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru zahradnickém, lesnickém, nebo
obdobném.
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