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Příloha č. 1 výzvy k předložení nabídek na akci :          Sekání a údržba zelených ploch v parcích, 

mateřských školách a hřištích                                                                                               

2016- 2018 

 

Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

„Sekání a údržba zelených ploch v parcích, mateřských školách a hřištích                                                                                               

2016 - 2018“ 
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu se zněním § 6, § 12 odst. 3 a § 18, odst. 5 

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon“). Nejedná se tedy o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. 

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je údržba veřejné zeleně v k.ú. Újezd nad Lesy v rozsahu uvedeném 

v příloze této dokumentace. Údržbou zeleně se myslí sekání parků, zahrad mateřských školek, 

hřišť a dalších ploch v počtu 3-5 sečí za rok, včetně hrabání a odvozu materiálu, obsekávání 

mobiliáře a dřevin, shrabání a odvoz listí, sběr odpadků včetně likvidace, celková velikost 

udržovaných ploch činí 69525m
2
.  

  
Veškerá zadávací dokumentace vč. příloh je v elektronické podobě ke stažení na webových 

stránkách zadavatele. Odkaz  http://www.praha21.cz/urad/verejne-zakazky.html 

 

Bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem na dobu 3 let. Předpokládaná hodnota 

zakázky je do 1 600 000 Kč bez DPH.  

 

2. Doba a místo plnění 

 

Místo plnění: k.ú. Újezd nad Lesy  

Termín prací: od května 2016 - prosinec 2018  

 

 

 

3. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Hodnocená kritéria:  

 

Zadavatel bude hodnotit nabídky uchazečů podle stanovených dílčích hodnotících kritérií:  

 

1) Výše nabídkové ceny za m
2
 bez DPH    váha 50% 

2) Plnění technických kvalifikačních předpokladů   váha 20% 

3) Čas plnění jedné seče      váha 20% 

4) Termín nástupu k provádění díla od výzvy objednatelem váha 10% 

  

4. Prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle zákona takto: 

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením podepsaným 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

http://www.praha21.cz/urad/verejne-zakazky.html
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- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) doložit výpisem z obchodního 

rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán či výpisem z jiné podobné evidence a dle § 54 

písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění (v kopii s tím, že před uzavřením smlouvy může zadavatel 

požadovat originál či úředně ověřenou kopii dokladu), dále uvedení praxe v této činnosti. 

- technické kvalifikační předpoklady doloží seznamem strojů a provozních a technických 

zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici. U každého bude uvedena forma 

zajištění (ve vlastnictví, v pronájmu apod.). Dále předloží formou čestného prohlášení 

reference za poslední 3 roky o úspěšném plnění obdobných zakázek v oblasti údržby a 

sekání zeleně, která bude obsahovat dobu a rozsah plnění s kontaktními údaji pro účel 

možnosti ověření uvedených údajů.  

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 50% vlastních mechanizačních a dopravních 

prostředků. 

 

       

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta podání nabídek: do 31. března 2016 do 12:00 hod. 

na adrese zadavatele v pracovních dnech a to v:  

 

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 

ÚT: 8:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 

ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 

ČT: 8:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 

PÁ: 8:00 - 12:00 

 

V případě zaslání poštou je pro účast rozhodující termín doručení nabídky vyhlašovateli, 

nikoliv jeho předání k poštovní přepravě. 

 

Místo pro podání nabídek: 

Úřad městské části Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Nabídku zájemce předloží v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VZ – Sekání a 

údržba zelených ploch v parcích, mateřských školách a hřištích 2016- 2018“ podatelně 

nebo poštou na výše uvedenou adresu zadavatele. Uzavřené obálky budou opatřeny na uzavření 

razítkem, podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.  

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 

službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený 

na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým 

číslem, datem a hodinou přijetí. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání 

nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.    

 

6. Identifikační údaje zadavatele 

obchodní jméno: Městská část – Praha 21 

sídlo: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

IČO: 00240923 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
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číslo účtu: 2000709369/0800 

zastoupená: Karlou Jakob - Čechovou – starostkou MČ Praha 21 

 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou je pan Martin 

Švejnoha, tel.: +420 281012943, e-mail: martin.svejnoha@praha21.cz 

 

 

7. Doba, po kterou je dodavatel vázán svou účastí 

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro 

podání nabídek. 

 

 

8. Další  

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu. 

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 

Předložené nabídky se nebudou z důvodu nutné archivace vracet. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů uvedených v nabídce. 

 

9. Další obchodní podmínky zadavatele 

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

je uveden ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

 

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky 

Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce a musí obsahovat:  

 

a) Vyplněný krycí list nabídky (nevyplněný vzor - příloha č. 2 výzvy k předložení nabídek), 

který bude obsahovat název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro 

případné další jednání, vč. uvedení tel. a e-mailového spojení. 

Krycí list bude obsahovat prohlášení uchazeče, že údaje v něm uvedené odpovídají z jeho 

strany předloženému návrhu smlouvy o dílo. V  případě zjištěných rozdílů platí údaje uvedené 

v návrhu smlouvy o dílo. Tento krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče. Dále bude obsahovat výši nabídkové ceny za m
2
 bez DPH, v tomto je zahrnuto 

sekání včetně hrabání a odvozu materiálu, obsekávání mobiliáře a dřevin, shrabání a odvoz 

listí, sběr odpadků včetně likvidace, plnění kvalifikace, plnění technického vybavení, čas plnění 

jedné seče a termín nástupu k provádění díla od výzvy objednatelem. 

 

b) Čestné prohlášení uchazeče (nevyplněný vzor - příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek), že 

je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlášení 

uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona (§53 zákona), že se v plném 

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, že jsou pro něj tyto podklady 

srozumitelné a dostatečné, že je jeho činnost pojištěna, že se soutěžními podmínkami veřejné 

zakázky souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými technickými, personálními a 

ekonomickými kapacitami, které jsou k realizaci veřejné zakázky nezbytné.  

V případě, že nemá uchazeč uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu ste osobě, tak v rámci prohlášení uvede, že v případě, že jeho nabídka 

bude přijata, tak se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě do podpisu smlouvy. 

Toto prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
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c) Výpis z obchodního rejstříku pokud je vněm uchazeč zapsán a oprávnění k podnikání 

podle zvl. právních předpisů dle zákona (§ 54 zákona) – živnostenské oprávnění (stačí 

v prosté kopii). 

 

d) Podepsaný návrh rámcové smlouvy - uchazeč předloží jako součást nabídky návrh 

rámcové smlouvy o dílo, který je samostatnou přílohou č. 4 „výzvy“ podepsaný statutárním 

zástupcem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Přílohou smlouvy budou následující 

údaje:  

 Označení uchazeče jako smluvní strany  

 Cena za seč v kč/m
2
 (čl.3 bod 1) 

 Termín nástupu k provádění díla od výzvy objednatelem 

 

e) Zájemce doloží přílohou adresné reference reference za poslední 3 roky o úspěšném 

plnění obdobných zakázek v oblasti údržby a sekání zeleně, která bude obsahovat dobu a 

rozsah plnění s kontaktními údaji pro účel možnosti ověření uvedených údajů.  

 

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  

 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit 

písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám musí být písemná na adresu zadavatele nebo na e-mail: 

martin.svejnoha@praha21.cz 

 

DALŠÍ PODMÍNKY   

Případy, které neřeší podmínky zadání nebo zadávací dokumentace se řídí podle zákona 

č.137/2006 Sb., v platném znění a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení provedení zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu, změnit nebo upravit podmínky stanovené v 

zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci, nebo z vlastního podnětu. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či 

doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 

Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení, nebo veškeré přijaté nabídky 

odmítnout, a to bez uvedení důvodu.  

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, vyhrazuje si zadavatel právo podle svého uvážení 

nabídku vyřadit nebo vyzvat uchazeče k doplnění jeho nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů uvedených v nabídce. 

Uchazeč může provádět změny v nabídce před uplynutím lhůty podání pro podání nabídky 

písemnou formou stažením původní a předložením nové nabídky. 


