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Zadávací dokumentace  
pro Veřejnou zakázku malého rozsahu 

Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční 
v rámci projektu „Lesopark Na Sluneční“ 

CZ.3.22/3.3.01/13.03849 
zadanou dle pravidel a metodiky Programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česko – Polsko  

a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční 

realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ 

CZ.3.22/3.3.01/13.03849 

 
 

Název / obchodní firma  
 

JIZERKY PRO VÁS, obecně prospěšná společnost 

IČ, DIČ 28665431, neplátce DPH 

Adresa sídla  Kořenov 480, 468 49 Kořenov 

Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat: 

Petra Slavíková, ředitelka 

Tel.:+420 777 932 080 

Kontaktní osoba : Ing. Kateřina Preusslerová, manažerka projektu 

Telefon, fax: +420 737 761 659 

E-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info 

 

I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny 
 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace: 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na 

Sluneční v katastru obce Příchovice, na parcelách číslo 994/1 a 994/2.  

Veškerá plnění budou provedena dle projektové dokumentace, která je součástí této Zadávací 

dokumentace. 

 
2. Nabídková cena: 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.  

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a zpracována 

v položkovém rozpočtu, kde položky budou totožné se slepým výkazem výměr, přiloženým k této 

zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr bude hlavní součástí nabídky.  

Celková nabídková cena zakázky v této skladbě bude předložena v příloze Krycí list nabídky 

(formulář Krycího listu je součástí zadávací dokumentace). Nabídková cena bude uvedena v 

členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, výše DPH a nabídková 

cena včetně DPH. 
 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.  
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Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 

používání strojů, zařízení a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady 

odpovědnost za škody, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená 

opatření k realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné 

zakázky.  

Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. 

Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 259 000 Kč bez DPH. 
 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného ve 

výzvě a v této zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští. 

 
Dodací podmínky: 

→ Termín zahájení díla převzetím staveniště je stanoven nejdříve na 14/08/2013. 

→ Termín dokončení díla předáním stavby zadavateli je stanoven maximálně na 31/10/2013. 

 
Platební podmínky: 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Způsob vystavení faktur: 

→ Faktura bude vystavena po splnění celé zakázky do 10 kalendářních dnů po předání stavby a 

vzájemném odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu prací. 

→ Doba splatnosti faktur bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu zadavateli. 

→ Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Budou zvlášť uvedeny ceny bez DPH, DPH a cena včetně DPH. 

→ Faktury budou vydány v souladu s výkazem výměr. 

 
II. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a celé nabídky 

 

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém 

jazyce, v nerozebíratelné formě a v jednom vyhotovení na CD. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 
Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto 

článku zadávací dokumentace: 
 

1.   Krycí list nabídky. 

      Pro sestavení Krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace Krycí  

      list nabídky, který je součástí ZD.  

      

 

      Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní  

      identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),  

      nejvýše přípustná nabídková cena (ve struktuře – bez DPH, DPH a cena včetně DPH), datum 

      a podpis osoby oprávněné za zájemce jednat. 
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2.   Vyplněný a oceněný Výkaz výměr, k jehož zpracování a vytištění použije přílohu zadávací  

      dokumentace. Položky zájemcem předloženého Výkazu výměr budou totožné se slepým  

      výkazem výměr, přiloženým k této zadávací dokumentaci. 
 

3. Doklad, jímž dodavatel doloží splnění základních profesních kvalifikačních 

předpokladů: profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením oprávnění k 

podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v originále nebo v úředně 

ověřeném stejnopisu. 
 

4. Návrh smlouvy o dílo 
      Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat  

      jménem zájemce (předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu  

      smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou).  

      Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat základní náležitosti smlouvy a to zejména: 

→ označení smluvních stran 

→ vymezení předmětu plnění 

→ harmonogram s termíny plnění 

→ způsob předání a převzetí díla 

→ odpovědnost za škody  

→ celkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením % sazby a 

ceny včetně DPH, přílohou smlouvy bude oceněný výkaz výměr 

→ platební podmínky 

→ klauzuli o tom, že zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zák.č. 320/2001 

Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly 
 

      Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí závazné splnění  

      veřejné zakázky ve své nabídce - záruky a smluvní pokuty: 

      * doba záruky za provedené práce a dodávky za celé dílo ode dne jeho předání 

      * odpovědnost za vady a nedodělky - pro případ vzniku vad a nedodělků z předávacího  

         protokolu a vad v záruce uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny pro odstranění těchto  

         vad, případně postup při odstraňování vad 

      * smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla za každý i započatý den prodlení 

      * smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků z předávacího  

         protokolu za každou vadu a každý den prodlení 

      * smluvní pokuty za nedodržení lhůty k odstranění vad v záruční lhůtě za každou vadu a  

         každý den prodlení 

      * pro případ prodlení zadavatele s úhradou řádně vystavené faktury může uchazeč požadovat  

         smluvní pokutu max. ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení 
 

       

Zadavatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že dodavatel bude ve zpoždění s realizací 

prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 30 dní.  

V případě, že uchazeč vypracuje svůj návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho 

nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.      

 
III. Doba a místo plnění zakázky 

 

Doba plnění zakázky: 
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→ Termín zahájení díla převzetím staveniště je stanoven nejdříve na 14/08/2013 
 

→ Termín dokončení díla předáním stavby zadavateli je stanoven maximálně na 31/10/2013 

 
IV. Požadavky na varianty nabídky, pokud je zadavatel připouští. 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 
V. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  

a metod a jejich hodnocení 
 

Jediným hodnotícím kritériem je: „nejnižší nabídková cena bez DPH“. 

 
VI. Prohlídka místa plnění a doplňující informace 

 

Prohlídka místa plnění se uskuteční individuálně. Místo realizace lesoparku v lokalitě Kořenova, 

katastrálním území Příchovic, ppč. 994/1 a 994/2, je veřejně přístupné. V místě realizace 

lesoparku již byly dobrovolnicky provedeny práce odstraňující náletové dřeviny a jsou zde 

instalovány motivační tabulky pro doprovodné projektové aktivity dětí a veřejnosti. 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

elektronickým či telefonickým dotazem prostřednictvím kontaktní osoby nebo osoby oprávněné 

za zadavatele jednat. 

 
VII. Podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídek:  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 8. 2013 ve 12.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 
Místo pro podání nabídek:  

Sídlo společnosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. 

(budova obecního úřadu Kořenov) 

Kořenov 480 

468 49 Kořenov 

 
Způsob podání nabídek:  

Osobní doručení nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do podatelny obce 

Kořenov (budova obecního úřadu Kořenov). 

 

Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
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LESOPARK NA SLUNEČNÍ a s nápisem "NEOTEVÍRAT".  
 

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. 

 
Otevírání obálek s nabídkami: 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 12. 8. 2013 ve 13.00 hodin v budově obecního 

úřadu Kořenov. 

 

 

 

 

 

V Kořenově dne 1. 8. 2013  

 

 

 

………………………………………… 

Petra Slavíková,  

ředitelka obecně prospěšné společnosti  

JIZERKY PRO VÁS 

 


