ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY
ve smyslu §28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na §§ 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo
„ZZVZ“)

stanovené v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby:

„Celoroční údržba Městské části Praha Šeberov“
Číslo veřejné zakázky: 5/2019
Zadavatel veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov
se sídlem K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou

Administrátor zadávacího řízení

s.r.o.

se sídlem: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle
kancelář: Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
zastoupená Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou společnosti

říjen 2019
CC/OŘ/MČŠeb1/19

Základní zadávací podmínky k veřejné zakázce
„Celoroční údržba Městské části Praha Šeberov“

Obsah základních zadávacích podmínek
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Základní údaje o zadavateli ...........................................................................................3
Administrátor zadávacího řízení ....................................................................................3
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem .............................................................3
Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace ve smyslu § 36 odst. 4
ZZVZ .............................................................................................................................4
Předmět veřejné zakázky ..............................................................................................4
Místo a doba plnění zakázky .........................................................................................5
Požadavky na prokázání kvalifikace ..............................................................................5
Poddodavatelé ............................................................................................................10
Způsob zpracování nabídkové ceny ............................................................................11
Obchodní podmínky ....................................................................................................12
Pravidla pro hodnocení nabídek ..................................................................................12
Lhůta a způsob podání nabídek...................................................................................13
Součinnost vybraného účastníka a oznámení o výběru dodavatele .............................14
Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy ..........................................................15
Prohlídka místa plnění .................................................................................................16
Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele............................................................16
Závěrečná ustanovení .................................................................................................16

Přílohy ZP – další části zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Vzor titulního listu nabídky
Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny (dále též jen cenový formulář)
Závazný text návrhu smlouvy o celoroční údržbě
Přílohy č. 1 až 10 návrhu smlouvy o celoroční údržbě s podrobným vymezením
předmětu VZ
Vzor Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Vzor Seznamu obdobných zakázek
Vzor Seznamu techniků
Vzor Seznamu technického vybavení
Vzor Seznamu poddodavatelů

PREAMBULE
Tyto základní zadávací podmínky (dále jako „ZP“) spolu s ostatními částmi zadávací
dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování elektronických nabídek
dodavatelů v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby.
Podání elektronických nabídek bude provedeno prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz. Práva a povinnosti neuvedené v těchto
zadávacích podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě rozporu mezi těmito
zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona.
Zadavatel upozorňuje, že pro úkony podání elektronické nabídky je nutná registrace
dodavatele v elektronickém nástroji. Podrobné podmínky registrace a použití
elektronického
nástroje
jsou
uvedeny
zde:
https://www.vhodneuverejneni.cz/manualy.
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
tel:
e-mail:
datová schránka:
webové stránky:
profil zadavatele:

Městská část Praha Šeberov

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov
00241717
CZ00241717
+420 244 911 713
info@seberov.cz
r3ibjti
www.seberov.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-prahaseberov

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
Ing. Petra Venturová, starostka MČ.

II.

ADMINISTRÁTOR ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále
jen „administrátor“) ve smyslu § 43 ZZVZ je:
Firma:
Compet Consult s.r.o.
Sídlo:
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle
IČ:
265 02 402
DIČ:
CZ265 02 402
Kancelář:
Tržní nám 876, 460 01 Liberec
Tel., fax:
+420 481 030 368
e-mail:
competconsult@competconsult.cz
ID datové schránky: bi7wdsf
Administrátor je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení
včetně komunikace s dodavateli a účastníky řízení, k přijímání a odpovídání dotazů
podaných v rámci tohoto zadávacího řízení, přijímání nabídek a k oznamování všech
úkonů zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení. Administrátor nemá rozhodovací
oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků
ani o výběru nejvhodnější nabídky a o případných námitkách.
Kontaktní osobou administrátora je Petra Pýchová, DiS., tel.: +420 724 365 227, e-mail:
petra.pychova@competconsult.cz, která je zmocněna ke komunikaci s dodavateli a
účastníky v průběhu zadávacího řízení.

III.

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

3.1.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, resp. účastníky zadávacího řízení
bude probíhat prostřednictvím administrátora, jehož identifikační údaje jsou
uvedeny v čl. II těchto ZP.

3.2.

Komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavateli v zadávacím řízení
probíhá písemně, ve výjimečných případech lze použít i ústní komunikaci, bude-li
její obsah v dostatečné míře zdokumentován.
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3.3.

Písemná komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavatelem musí
probíhat v elektronické podobě, s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3
ZZVZ. Nepůjde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronických
nástrojů (Věstník veřejných zakázek a Profil zadavatele), pak bude komunikace
mezi zadavatelem zastoupeným administrátorem a dodavateli, resp. účastníky
zadávacího řízení probíhat prostřednictvím datových schránek nebo e-mailem ve
smyslu § 211 odst. 5 ZZVZ. Pro účely této elektronické komunikace požaduje
zadavatel uvedení ID datové schránky účastníka nebo adresy pro oficiální emailovou komunikaci v „Titulním listu“ nabídky. Podmínkou pro přijímání datových
zpráv od administrátora je aktivování funkcionality bezplatného přijímání datových
zpráv v uživatelském nastavení datové schránky účastníka.

3.4.

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument
doručen dodáním do datové schránky adresáta. Obdobný postup se uplatní při
doručování prostřednictvím e-mailu.

3.5.

Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení
k zadávací dokumentaci, zašle své dotazy elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-castpraha-seberov, nebo datovou zprávou do datové schránky administrátora VZ,
případně e-mailem či na jednu z adres pro elektronickou komunikaci uvedenou v
čl. II těchto ZP.

3.6.

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti
budou v souladu s § 98 ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele na
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov. Zde budou
uveřejňována i případná doplnění či změny zadávacích podmínek.

3.7.

Pokud nebude žádost o vysvětlení podle odst. 3.5. doručena odpovědné osobě
zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.

IV.

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE VE SMYSLU § 36 ODST. 4 ZZVZ

4.1

Administrátor, společnost Compet Consult s.r.o., IČ: 26502402, sídlo: Tržní nám.
876, 460 01 Liberec, se ve spolupráci se zadavatelem a na základě jeho podkladů
podílel na zpracování těchto ZP, včetně jejich příloh č. A), C), E až I).

4.2

Přílohy č. B) a D) zpracoval zadavatel.

V.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

Základní vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je
• celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů,
• zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem vč. zajištění
24 hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu,
• celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch,
• údržbu a kontrola dětských hřišť a pískovišť,
• příležitostné údržbové práce,
vše na území Městské části Praha – Šeberov. Cílem a smyslem komplexní údržby
je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné
zeleně na území Městské části Praha - Šeberov.
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Výše uvedené služby bude vybraný dodavatel zajišťovat prostřednictvím svých
pracovníků a technického vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených dále
v těchto ZP a jejich přílohách s tím, že zadavatel nabízí jako zázemí pro
pracovníky a pro uskladnění technického vybavení k pronájmu volný nebytový
prostor s hygienickým zařízením na území MČ Praha - Šeberov. Jedná se o objekt
bývalé hasičské zbrojnice nacházející se v ulici V Ladech, Praha 4 – Šeberov. Tuto
nabídku prostor dodavatel může, ale nemusí využít, uzavření nájemní smlouvy
musí předcházet zákonný proces, jehož průběh nemůže zadavatel předjímat.
Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o
celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov včetně jejích Příloh č. 1 až 10.,
které jsou obsaženy v příloze D) těchto ZP. Rozsah plnění je dále vymezen
v příloze B) těchto ZP.
5.2.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 8.500.000,Kč bez DPH (předpokládaná hodnota byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. b ZZVZ
určena jako výše předpokládané úplaty za 4 roky plnění).

5.3.

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV
77300000-3 – Zahradnické služby
77313000-7 – Služby při údržbě parku
98350000-1 – Služby občanské vybavenosti
90610000-6 – Čištění a zametání ulic
90620000-9 – Odklízení sněhu
90630000-2 – Odklízení ledu

VI.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

6.1.

Místem plnění zakázky je Městská část Praha – Šeberov.
Podrobněji jsou lokality pro celoroční údržbu vymezeny v přílohách č. 1 až 10
návrhu smlouvy o celoroční údržbě, které jsou obsaženy v příloze D) těchto ZP.

6.2.
Doba plnění
6.2.1. Předpoklad uzavření smlouvy: po ukončení tohoto zadávacího řízení
Předpokládané zahájení plnění 1. 1. 2020.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s automatickým prodlužováním
vždy o 1 rok, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději do 30. června
předcházejícího kalendářního roku tuto smlouvu nevypoví.
Zadavatel je oprávněn jednostranně termín zahájení plnění posunout, a to
zejména s ohledem na průběh zadávacího řízení a faktické datum uzavření
smlouvy.

VII.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

7.1.

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to
způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
7.2.1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
7.2.
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7.2.2. dokladu, ze kterého vyplývá, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, přičemž za dostatečnou bude
považována živnost volná (zahrnující činnost poskytování technických služeb).
7.3.
V souladu s ustanovením § 78 zákona zadavatel vymezuje následující kritérium
ekonomické kvalifikace a způsob jeho prokázání:
Minimální roční obrat dosažený účastníkem s ohledem na předmět veřejné
zakázky musí za 3 bezprostředně předcházející účetní období dosahovat výše
minimálně 4 000 000,- Kč bez DPH.
Tuto část kvalifikace prokáže dodavatel výkazem zisku a ztrát za požadovaná
období nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.
Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu
v požadované výši za všechna období od svého vzniku.
7.4.

Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a
odborných schopností a zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto
účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria technické
kvalifikace a způsob jejich prokázání:

7.4.1. Zkušenost s realizací obdobných zakázek
Dodavatel musí v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokázat, že má
dostatečnou zkušenost s realizací obdobných zakázek. Za obdobnou zakázku se
v tomto případě považuje poskytování služeb v oblasti celoročního úklidu a údržby
veřejných ploch, komunikací, chodníků a ploch veřejné zeleně.
Tuto část kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu významných
obdobných zakázek realizovaných dodavatelem, z něhož musí vyplývat, že
dodavatel v posledních třech letech před zahájením tohoto zadávacího řízení
realizoval:
a) min. 2 obdobné zakázky vykonávané nepřetržitě po dobu alespoň 2 po
sobě jdoucích let s rozsahem ročního finančního plnění nejméně
1.000.000,- Kč bez DPH za každou z nich;
b) min. 1 obdobnou zakázku vykonávanou nepřetržitě po dobu alespoň 2 po
sobě jdoucích let s rozsahem ročního finančního plnění nejméně
2.000.000,- Kč bez DPH.
V seznamu (jehož vzor tvoří přílohu F těchto ZP) bude uveden:
• název a popis předmětu zakázky – zajišťované služby,
• roční finanční objem v Kč bez DPH uhrazený objednatelem za poskytování
služby,
• doba poskytování předmětné služby (tj. doba provádění služby nebo u
zakázky pravidelné povahy, jejíž plnění trvá i po zahájení zadávacího
řízení, doba plnění poskytnutého v období posledních 3 let před zahájením
tohoto zadávacího řízení),
• identifikační údaje objednatele včetně uvedení kontaktní osoby pro
případné ověření uváděných údajů.
V souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona může účastník k prokázání splnění kritéria
podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít také obdobné služby, které poskytl
společně s jinými účastníky nebo jako poddodavatel, přičemž za rozhodující pro
posouzení splnění této části kvalifikace bude v takových případech rozsah, v
jakém se na plnění zakázky sám podílel. Z uvedeného důvodu musí
z předloženého seznamu vyplývat i postavení účastníka při plnění obdobné
služby (dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a věcný a procentní
podíl účastníka na plnění obdobné služby, přičemž tento podíl musí věcně a
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finančním rozsahem odpovídat výše uvedeným požadavkům na prokázání
zkušenosti s realizací obdobných služeb. V případě sdružení (společnosti)
dodavatelů, kde za plnění obdobné zakázky odpovídali všichni tito dodavatelé
společně a nerozdílně a zároveň není možné jejich věcný nebo finanční podíl
vymezit, pak pro posouzení splnění tohoto kritéria kvalifikace bude rozhodný
finanční objem obdobné zakázky vypočtený z celkového finančního objemu
takové obdobné zakázky vyděleného počtem sdružených se dodavatelů.
Účastník může prokázat splnění kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona i jinými
rovnocennými doklady, ve smyslu § 79 odst. 5 zákona jsou jimi zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění účastníka.
7.4.2. Seznam členů technického týmu
Dodavatel musí za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. c) a d) ZZVZ uvést jména osob v níže uvedených pozicích, které budou
odpovědné za řádný výkon služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky, a
zároveň musí prokázat, že splňují min. následující požadavky na jejich vzdělání a
odbornou praxi:
a)

vedoucí údržby zeleně - osoba s min. SŠ vzděláním v oboru souvisejícím
s údržbou zeleně (zahradnictví, lesnictví apod.), s min. 4-letou praxí v oblasti
vedení týmu při údržbě zeleně nebo osoba bez SŠ vzdělání s min. 8-letou
praxí v oblasti vedení týmu při údržbě zeleně

b)

odborník údržby zeleně - osoba s min. SŠ vzděláním v oboru souvisejícím
s údržbou zeleně (zahradnictví, lesnictví apod.), s min. 4-letou praxí v oblasti
údržby zeleně nebo osoba bez SŠ vzdělání s min. 8-letou praxí v oblasti
údržby zeleně

c)

osoba provádějící chemické postřiky - držitel platného osvědčení I. stupně
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §86
odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

d)

vedoucí zimní údržby – osoba s min. SŠ vzděláním a s min. 4-letou praxí v
oblasti řízení zimní údržby komunikací nebo osoba bez SŠ vzdělání s min. 8
letou praxí v oblasti řízení zimní údržby

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením jmenného seznamu osob
určených pro výkon výše uvedených funkcí při plnění předmětu VZ, s údaji
prokazujícími splnění výše uvedených podmínek, a to formou vyplnění vzoru
Seznamu techniků, který tvoří přílohu G) těchto ZP. V seznamu bude u každé
osoby uvedeno nejvyšší dokončené vzdělání, délka praxe, název a číslo
osvědčení o odborné způsobilosti (v relevantním případě) a pracovní vztah dané
osoby k dodavateli (tj. zda se jedná o zaměstnance dodavatele, poddodavatele
apod.).
U vedoucích pracovníků a odborníků (body a),b) a d)) doloží dodavatel v nabídce i
jejich profesní životopisy vlastnoručně podepsané těmito osobami. U osob, které
nejsou vlastními zaměstnanci účastníka, musí účastník předložit v nabídce též
doklady dle § 83 zákona (viz odst. 7.5.11)
7.4.3. Přehled nástrojů a provozních a technických zařízení
Zadavatel požaduje v souladu s § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ prokázat, že bude mít
k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující technické
vybavení:
a) pro celoroční údržbu a čištění komunikací a ploch
-7-

Základní zadávací podmínky k veřejné zakázce
„Celoroční údržba Městské části Praha Šeberov“

-

Vozidlo s přídavným zařízením na zálivku a čištění komunikací - 1 ks,

-

Speciální vozidlo – samosběrný vůz na strojové čištění / metení komunikací
s mikrokropením s pracovním záběrem min. 2,2 m – 1 ks,

-

Speciální vozidlo – samosběrný stroj na čištění / metení chodníků – 1 ks,

b) pro zimní údržbu komunikací:
-

Traktor se zadní radlicí s gumovým břitem o celkové hmotnosti max. 6,5 t s
pracovním záběrem 2 – 2,5 m – 1 ks,

-

Traktor/nákladní automobil s čelní radlicí o celkové hmotnosti max. 6,5 t s
pracovním záběrem 2,2 – 2,7 m a posypovým zařízením o minimálním
objemu 1,5 m3 – 1 ks,

c) pro zimní údržbu chodníků:
-

Stroj na chodníky s čelní radlicí s gumovým břitem a posypovým zařízením
na inertní / chemický materiál – 1 ks.

Všechna výše uvedená vozidla (požadovaná pod body a) až c) musí být
vybavena sledovacím zařízením GPS nebo obdobným, které bude
umožňovat funkční on-line monitoring pro zástupce zadavatele.
Dodavatel prokáže tuto část technické kvalifikace předložením seznamu
technického vybavení, ze kterého bude vyplývat splnění výše uvedených
podmínek. Seznam bude obsahovat stručný popis a dispoziční vztah účastníka
k uváděnému vybavení, pravdivost údajů bude stvrzena formou čestného
prohlášení. Vzor seznamu tvoří přílohu H) těchto ZP.
7.5.

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

7.5.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění
způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ
předloženy v prosté kopii.
7.5.2. Zadavatel připouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce doklady
požadované k prokázání základní způsobilosti dle bodu 8.1. a ekonomické
kvalifikace dle bodu 8.3. čestným prohlášením. Profesní způsobilost a
kritéria technické kvalifikace musí dodavatel prokázat v nabídce
požadovanými doklady (resp. alespoň kopiemi požadovaných dokladů).
7.5.3. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Tento seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm
uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
7.5.4. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných
ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm
uvedených údajů.
7.5.5. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
7.5.6. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy
nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
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údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné.
7.5.7. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií
kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen takové
doklady v požadované lhůtě předložit.
7.5.8. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 musí
v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.5.9. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
7.5.10. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45
odst. 3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání
v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
7.5.11. Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část profesní
způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku, ekonomické nebo technické
kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
•

výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

•

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové
jiné osoby

•

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou

•

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek 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
referenční zakázky, jejichž součástí nebo předmětem je i poskytování služeb,
pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7.5.12. V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník
zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje,
aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž
vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění
předmětu veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat,
která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s
poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část
plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto
osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude řešena odpovědnost
jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky, nicméně z předložené
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smlouvy musí odpovědnost a rozsah plnění jednotlivých osob jednoznačně
vyplývat, přičemž rozsah plnění jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že
osoby společně podávající nabídku ponesou společnou a nerozdílnou
odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku.
7.5.13. Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ
prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně.
Profesní způsobilost dle odst. 8.2.2. a technickou kvalifikaci dle odst. 8.3 těchto ZP
musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku v takovém
rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (deklarovanému ve smlouvě
předložené dle odst. 8.4.12) podílu na plnění veřejné zakázky.
7.5.14. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88
ZZVZ povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do
10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke
kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií
hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost,
zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
7.5.15. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.

VIII. PODDODAVATELÉ
8.1.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby alespoň pozice
vedoucího údržby zeleně a vedoucího zimní údržby dle bodu 5.5.2 nebyla
plněna prostřednictvím poddodavatele (byla zajišťována kmenovými
zaměstnanci dodavatele).

8.2.

Zadavatel dále požaduje, aby účastník zadávacího řízení nejpozději v rámci
součinnosti před uzavřením smlouvy o dílo (dle čl. XIV těchto ZP) předložil
seznam významných poddodavatelů, zpracovaný ve struktuře dle přílohy I) těchto
ZP.

8.3.

Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá účastník
zadávacího řízení (dodavatel) plnit určitou část předmětu veřejné zakázky. Za
významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
- dodávky materiálů ani výrobků,
- poskytování (nájem, výpůjčka) nástrojů, pomůcek, technických a provozních
zařízení

8.4.

Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou smlouvy. Změna
významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném
oznámení zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena
předložením nového seznamu. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého
byla prokázána některá část kvalifikace (v souladu s čl. 7.5.11 těchto ZP), je
možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že
náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným
způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

8.5.

Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením
smlouvy známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje
vybraný dodavatel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.
V této souvislosti bude seznam významných poddodavatelů aktualizován.
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IX.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1.

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky, a to v
českých korunách a v členění uvedeném v čl. VII, odst. 7.1 Návrhu smlouvy o
celoroční údržbě, která tvoří přílohu C této ZP.

9.2.

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých položek
Formuláře pro kalkulaci nabídkové ceny (dále jen také cenový formulář), který
tvoří přílohu B těchto ZP a který obsahuje výčet jednotlivých prováděných činností,
jejich předpokládanou četnost, výměry udržovaných ploch, počty odpadkových
košů, stromů a keřových skupin. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou
zejména přílohy č. 1-10 Návrhu smlouvy o celoroční údržbě, které jsou součástí
přílohy D těchto ZP. Celková nabídková cena bude zahrnovat paušální odměnu
za 48 měsíců provádění celoroční údržby v rozsahu stanoveném v těchto ZP
a jejich přílohách, a dále cenu hypotetického množství dalších činností
vymezených v cenovém formuláři, ale nezahrnutých do paušální odměny.

9.3.

Veškeré jednotkové ceny i celková nabídková cena budou uvedeny v české měně
bez DPH. DPH bude vyčísleno pouze u celkové nabídkové ceny.

9.4.

Paušální odměna musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu výkonu požadované služby včetně všech rizik a vlivů během
provádění plnění v souladu s platnými normami a jakýchkoliv další výdaje
potřebné pro plnění zakázky.

9.5.

Jednotkové ceny dalších činností nezahrnutých do paušální odměny musí být
zpracovány jako konstantní, nejvýše přípustné, platné po dobu prvního roku
účinnosti smlouvy. V dalších letech účinnosti smlouvy bude zadavatel akceptovat
navýšení o míru inflace způsobem uvedeným v odst. 9.8.2. těchto ZP a v návrhu
smlouvy.

9.6.

Součástí nabídkové ceny nejsou náklady na pořízení a spotřebu inertního a
chemického posypového materiálu, který bude hrazen dodavateli na základě
jejich skutečně spotřebovaného množství a jednotkové ceny odpovídající ceně, za
kterou dodavatel tyto posypové materiály pořídil.

9.7.

Účastník je povinen ocenit všechny položky cenového formuláře včetně
jednotkových cen. Jakékoliv zásahy účastníků do struktury nebo množstevního či
kvalitativního vymezení položek v cenovém formuláři jsou nepřípustné.

9.8.

Podmínky pro změnu závazku a nabídkové ceny
Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ:

9.8.1. Cena za poskytování služeb může být měněna v souvislosti se změnou sazby
DPH, přičemž DPH bude účtováno dle sazby daně platné v době zdanitelného
plnění.
9.8.2. Paušální odměna, jakož i jednotkové ceny budou stanoveny jako ceny maximální
a nepřekročitelné po dobu prvního roku účinnosti smlouvy o údržbě. V případě, že
v následujících letech překročí míra inflace vyhlášená Českým statistickým
úřadem za předcházející roční období 3%, pak bude zadavatel akceptovat zvýšení
paušální odměny i jednotkových cen o procenta inflace vyhlášené Českým
statistickým úřadem (ČSÚ).
9.8.3. Inertní a chemický posypový materiál bude hrazen dodavateli nad rámec paušální
odměny, a to na základě skutečně spotřebovaného množství a jednotkových cen
odpovídajícím cenám, za které dodavatel tyto posypové materiály pořídil.
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9.8.4. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení k nepředvídané potřebě změny závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku, pak je tato změna možná pouze při splnění §
222 zákona.

X.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

10.1. Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, jehož závazný
text je uveden v příloze č. C těchto ZP.
10.2. Účastník nepředkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude
vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou
doplněny veškeré údaje podbarvené šedě - zejména identifikace dodavatele,
jméno kontaktní osoby, apod.)
10.3. Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom,
že závazný text návrhu smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Toto čestné
prohlášení může být učiněno v rámci předložení Titulního listu nabídky (viz příloha
č. 1 těchto ZP) nebo převzetím uvedeného textu a jeho vložení do některé z
ostatních částí nabídky.
10.4. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má
dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v odst. 3.5. těchto ZP.

XI.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality, a to na základě níže uvedených dílčích kritérií hodnocení:
Kritéria hodnocení
A. Nabídková cena
B. Garance řádného a kvalitního výkonu služby

Váha
80 %
20 %

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené
v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti
nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem
bodů.
Ad A. Nabídková cena
V rámci dílčího kritéria A. Nabídková cena bude zadavatel hodnotit celkovou výši
nabídkové ceny veřejné zakázky za 48 měsíců výkonu služby v CZK bez DPH. Jedná se
o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími;
nejnižší nabídková cena získá 100 bodů, a každá další hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky
k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou kritéria
hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle
matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.
Ad B. Garance řádného a kvalitního výkonu služby
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Za účelem vyhodnocení tohoto kvalitativního kritéria požaduje zadavatel, aby každý
účastník zadávacího řízení zpracoval a předložil ve své nabídce tzv. „Koncepci
provádění celoroční údržby MČ“ obsahující základní popis způsobu výkonu
zajišťovaných služeb včetně garancí za jejich řádné a kvalitní plnění. Koncepce
zpracovaná vybraným dodavatelem se následně stane nedílnou přílohou č. 12 smlouvy o
celoroční údržbě a bude pro plnění veřejné zakázky závazná. Koncepce bude zpracována
dle následující osnovy:
-

Časový předpoklad výkonu jednotlivých prací daných smlouvou, tedy jak
dlouho účastník předpokládá plnění veškerých činností daných smlouvou
(členěno dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě MČ Praha – Šeberov)

-

Předpoklad, kolik a jakých bude na jednotlivé činnosti dané smlouvou
nasazeno pracovníků (členěno dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě
MČ Praha – Šeberov)

-

Předpoklad, kolik a jakých bude na jednotlivé činnosti dané smlouvou
nasazeno techniky (členěno dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě MČ
Praha – Šeberov)

-

Místo parkování a uskladnění používané techniky, způsob, rozsah a lokality
jejího využívání pro jiné zákazníky (zejména z hlediska kapacity používané
techniky a dojezdových časů v rámci zimní údržby)

-

Kteří pracovníci účastníka a která technika budou vyčleněny pro práci pouze
v MČ Praha – Šeberov

-

Jak často a jakým způsobem bude zajišťována kontrola prováděných prací a
rozsahu požadovaných služeb (kontrola pracovníků, kontrola pohybu techniky,
monitoring stavu ploch)

-

Mechanismy a opatření pro zajištění kvality prováděných služeb

-

Opatření pro řešení krizových nebo nepředvídatelných situací

V tomto případě se jedná o kvalitativní, číselně nevyjádřitelné kritérium, kde nejvyšší
počet 100 bodů získá nabídka, resp. Koncepce, která věrohodným a realizovatelným
způsobem, při dodržení všech právních předpisů, poskytne zadavateli nejvyšší
garance pro řádný a kvalitní výkon služby. Každá další hodnocená nabídka získá
takové bodové hodnocení, které odpovídá úrovni garancí za řádný a kvalitní výkon služby
ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce. Přidělení bodů jednotlivým nabídkám zadavatel,
resp. jím ustanovená komise slovně podrobně odůvodní. Přidělené bodové hodnoty
budou následně prováženy vahou daného kritéria.

XII.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

12.1. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické
podobě
prostřednictvím
nástroje
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov.
12.2. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 ZZVZ a končí dnem
4.11.2019 v 10:30 hodin.
12.3. Použití elektronického nástroje je pro dodavatele bezplatné. Podrobné podmínky
registrace
a
použití
elektronického
nástroje
jsou
uvedeny
zde:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy. Zadavatel nenese odpovědnost za
technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje
účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k
internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh) a vyhradit si tudíž dostatečný časový prostor pro
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registraci dodavatele a podání nabídky.
12.4. Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění
jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po
uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti
účastníků zadávacího řízení.
Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno, zda nabídky byly
doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovými zprávami
obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno.
12.5. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným
způsobem, než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a
v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
12.6. Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP.
Nabídka i veškeré další doklady požadované ZZVZ a zadávacími podmínkami,
musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí
být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce.
12.7.

Elektronická
dokumenty:

nabídka

musí

obsahovat

min.

následující

elektronické

A. Titulní list nabídky (viz příloha A) těchto ZP), obsahující identifikační údaje
účastníka a jeho čestné prohlášení o akceptaci smlouvy.
B. Doklady k prokázání kvalifikace účastníka
C. Cenová nabídka formou ocenění Formuláře pro kalkulaci nabídkové ceny,
který je přílohou B) těchto ZP. Formulář ceny se po podpisu smlouvy stane
její přílohou.
D. Koncepce provádění celoroční údržby MČ, která se po podpisu smlouvy
stane její přílohou.
E. Přílohy (nepovinné)

XIII. SOUČINNOST VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA A OZNÁMENÍ O
VÝBĚRU DODAVATELE
13.1. Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka,
jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
13.2. Před oznámením o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve účastníka,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen
„vybraný účastník“):
• k předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
• k předložení dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření
smlouvy, které si zadavatel vyhradil podle § 104 ZZVZ (viz čl. 14 odst.
14.3)
13.3. Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka,
který je právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu („skutečný majitel“) z Evidence údajů o skutečných majitelích podle
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (účinný od 1. 1.
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2018). V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli takto zjistit, zadavatel vyzve
vybraného účastníka k předložení dokladů dle § 104 odst. 2 ZZVZ, a to:
•
•

identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem této
právnické osoby podle zákona;
dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu
k účastníkovi, těmito doklady jsou zejména:
− výpis z OR nebo jiné obdobné evidence,
− seznam akcionářů,
− rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
− společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

13.4. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě
stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit
nebo prominout její zmeškání.
13.5. V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady ve stanovené
lhůtě nepředloží, nebo zadavatel zjistí, že:
•
•
•

účastník nesplňuje kvalifikaci nebo
nabízí plnění, nesplňující technické, kvalitativní či funkční parametry
požadované v ZP nebo
došlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 ZZVZ,

zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém případě
bude postupováno dle § 125 ZZVZ.
13.6. Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9
ZZVZ povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má
vydány výlučně zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro
vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího řízení. V případě akciové
společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9
ZZVZ.
13.7. Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 13.6. se nevztahuje na akciové
společnosti ve 100% vlastnictví státu, obce nebo kraje.
13.8. Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího
řízení oznámí výběr dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.

XIV. PODMÍNKY SOUČINNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
14.1. Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.
14.2. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost
k uzavření smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného
odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.
14.3. V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 a) ZZVZ je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli:
•

platné osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s
přípravky na ochranu rostlin podle §86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, u osob ze seznamu techniků, které budou
provádět činnosti související s údržbou zeleně.

•

seznam významných poddodavatelů dle čl. VIII těchto ZP

14.4. V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 e) ZZVZ je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli:
•

podepsaný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s návrhem, který je
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součástí příloh těchto ZP, doplněný o identifikační údaje vybraného
dodavatele, další požadované údaje (vyznačené šedě) a všechny
požadované přílohy smlouvy, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.
•

doklad o pojištění dle příslušných ustanovení návrhu smlouvy.

14.5. Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro
vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124
odst. 2 ZZVZ.

XV. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Místo plnění je volně přístupné, organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná.

XVI. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
16.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení 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, bude zadavatelem ze zadávacího řízení
vyloučen.
16.2. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
16.3. Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
s výjimkou případů vymezených v § 40 ZZVZ.
16.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
16.5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
16.6. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci veřejné zakázky.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
17.2. Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést
k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
17.3. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel,
kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí
nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242
ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem
zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím
podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro
podání nabídek.
podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.10.02
Venturová Datum:
16:44:39 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov

- 16 -

