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1. Úvod 
Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů ve smyslu 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Výběrové řízení na službu je 

otevřené, nadlimitní. Akce je financována ze strukturálních fondů Evropské Unie – operačního 

programu životní prostředí. 

 

2. Informace o zadavateli 
2.1. Základní údaje 

Obchodní jméno:  Město Šumperk,  

Sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČ: 00303461 

DIČ: CZ00303461 
Bankovní spojení: ČS a.s. Šumperk 

Číslo účtu: 27-1905609309/0800 

 
2.2. Statutární orgán zadavatele 

Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Zdeněk Brož, starosta města, tel: 583 388 504.  

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je Ing. Petr Suchomel, 

2. místostarosta, tel. 583 388 507.   

 
2.3.  Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Ing. Irena 

Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, tel. 583 388 309.     
 

3. Předmět plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění je realizace nového parku u pekárny v Šumperku.  

Jedná se o kácení stromů na území budoucího parku, terénní úpravy, výsadbu zeleně, vybudování 

mlatových chodníků a vybudování dvou kamenných sedacích zídek, které budou vloženy do svažitého 

terénu. 

Projektová dokumentace řeší komunikace a zpevněné plochy ve dvou etapách. Tato veřejná zakázka 

řeší pouze 1. etapu. Součásti 1. etapy nejsou herní prvky. 

Bližší podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace. 

 

3.1 Požadavky na provádění 

§ Plnění zakázky musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy a normami zejména 

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s platnými normami a předpisy 

stanovenými pro jednotlivé pracovní postupy a pro kvalitativní parametry vztahující se na dodaný 

materiál a to včetně těch, které mají charakter doporučení. 



 

 
„Park U Pekárny v Šumperku“                                                                                                                        Strana 4 (celkem 15)                                                       
 
 
 
   

  

§ Realizace parku bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby a 

v souladu s vydanými platnými povoleními. 
§ Zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských  sítí 

jednotlivými správci, které bude respektovat. 

§ Zhotovitel zabezpečí staveniště výstavbou a údržbou ochranného oplocení (jako zabezpečení 

staveniště může být použita budoucí oplocenka)  

§ Zhotovitel provede nutné kácení stromů a provede náhradní výsadbu zeleně a zajistí její 

tříletou péči. Pokácené dřevo zůstane v místě pokácení nařezané na kusy délky 1m, od průměru 

20 cm,  zůstává majetkem objednatele. 

§ Zhotovitel na výsadby použije sazenice českého původu (z obdobných klimatických 

podmínek). Zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „evidenční karta výsadby“, která bude součásti 

předání díla. Evidenční karta bude obsahovat druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ a 

rostlinolékařský pas, místo výsadby a fotodokumentaci o provedení výsadby.   

§ Zařízení staveniště, případné skládky a nakládání s odpady zajistí zhotovitel na své náklady.  

§ Zhotovitel v nabídce předloží harmonogram prací, do kterého budou zapracovány hraniční 

termíny na práce požadované zadavatelem. Tyto termíny nebudou ze strany uchazeče měněny 

(viz. příloha zadávacích podmínek)  

§ Od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě.  

§ Zhotovitel bude vést stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškeré pracovní úkony 

také u vegetačních úprav budou zaznamenány do stavebního deníku stejným způsobem, jako je 

obvyklé u staveb. 

§ Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního  deníku. 

§ Zhotovitel na své náklady zajistí během stavby čištění a údržbu komunikace používané při 

stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.  

§ Součástí předání dokončené stavby je dodání dokumentace: 

           - skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

          - evidenční karty výsadby zeleně       

         - geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1x v digitální 

              podobě zpracované odpovědným geodetem.  

 - geometrický plán pro zaměření skutečného stavu s ohledem na zápis vlastnických vztahů 

              do katastru nemovitosti, v 5-ti vyhotoveních zpracovaný odpovědným geodetem (nutno 

              konzultovat s odborem MJP). 

 

3.2   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky    8 247 000,-- Kč bez DPH. 

 

4. Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávacími podklady je projektová dokumentace pro provádění stavby „Park U Pekárny 

v Šumperku“ zpracovaná 09/2009 ateliérem Zahrada Olomouc spol. s r.o., Železniční 469/4, 772 11 

Olomouc pod č. 9/09b.  
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Projektová dokumentace v digitální podobě bude poskytnuta bezúplatně na základě písemné žádosti 

uchazeče doručené zadavateli do 23.8.2010 a v tištěné podobě bude poskytnuta na základě písemné 

žádosti uchazeče doručené zadavateli do 23.8.2010 a po předložení dokladu o zaplacení částky 700,-

- Kč vč. DPH, která bude uhrazena na pokladně MěÚ Šumperk, Jesenická 31. 

 

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem 

měnit a upravovat. 

Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet na CD, který nesmí nijak upravovat. 

Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém výkaze výměr oproti projektové dokumentaci, doplní a ocení 

tyto práce do nabídky a uvede je pod čarou, mimo nabídkovou cenu. 

V rozpočtu této akce je uvažováno s rezervou. Rezerva je pevně stanovena zadavatelem ve výši 

250 000,--Kč bez DPH na nepředpokládané práce objednané zadavatelem a nebude žádným 

uchazečem v nabídkovém rozpočtu měněna či jinak upravována. 

 
 

5. Lhůta plnění veřejné zakázky 
Zahájení doby plnění: 4.10. 2010 

Ukončení doby plnění: 30.11. 2011 (předání dokončeného, bezvadného  díla) 

Ukončení 3-leté následné péče: listopad 2014 

 

Vzniklé vícepráce nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení celého díla.  

 

Místem plnění veřejné zakázky je území na parc. č. 1662/1, 1670/1, 1670/2, 1670/3, 1670/8, 1778/3, 

2137 v k.ú. Šumperk. 

 

6. Dodatečné Informace k zadávacím podmínkám 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli upřesňující informace k zadávacím podmínkám. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek (§ 49 odst.1).   

 
Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, 

nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele podle předchozího odstavce. Dodatečné 

informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří 

požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

předchozí žádosti (§ 49 odstavec 3).   

Veškeré informace poskytne zadavatel uchazečům písemně, a doručí je, v souladu s § 148 odst. 2 

zákona, výhradně osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 
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prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými 

prostředky nebo jiným způsobem (§ 148 odstavec 2).  

 
7. Prohlídka místa plnění 
Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v blízkosti pekárny parc.č. 1662/1, 1670/1, 1670/2, 

1670/3, 1670/8, 1778/3, 2137 v k.ú. Šumperk, které jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu zadavatel 

nezajišťuje společnou prohlídku místa plnění.    

 

8. Kvalifikace dodavatelů 
8.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu se 

zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení (§ 51 

odstavce 2 zákona). 

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále či 

v úředně ověřené kopii (§ 57 odstavec 1 zákona). Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, 

musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje 

splnění kvalifikace. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 

kalendářních dnů (§ 57 odstavce 2 zákona). 

Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení 

uchazeče ze zadávacího řízení (§ 60 odstavec 1 zákona). 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odstavci 1 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odstavce 1 písmene b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě 

povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 

závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 

k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 

a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn 
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prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmene a)(§ 51 odstavec 4 

zákona). 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavce 1 písmene a) a profesního kvalifikačního předpokladu 

podle § 54 písmene a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavce 1 písmene b) až d) 

musí prokázat všichni dodavatelé společně (§ 51 odstavec 5 zákona).  

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému 

zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 

smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání 

společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a 

nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (§ 51 odstavec 6 zákona). 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 

způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to 

v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného 

v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je 

zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 

povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 

bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady 

prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 

úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném 

než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území 

České republiky (§ 51 odstavec 7 zákona).  

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních 

předpokladů podle § 53 odstavce 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom 

rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 

požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 

plnění veřejné zakázky (§ 127 odstavec 1 zákona). Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 

tři měsíce (§ 127 odstavec 4 zákona). 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění 

kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 
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kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 

dodavatelem (§ 134 odstavec 1 zákona). 

 

8.2 Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel (§ 53 odstavec 1 zákona), 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-

li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad dle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
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republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele,  

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, a  

i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmene 

d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozích odstavců 

předložením (§ 53 odstavec 2 zákona)  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (písmeno a) a b)), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 

(písmeno f)), 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (písmeno h)), 

d) čestného prohlášení (písmeno c) až e), a g) a i) a j)).   

 

8.3 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán,  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci (výpis ze živnostenského rejstříku – na provádění staveb a na poskytování služeb pro 

zemědělství, zahradnictví, lesnictví)  

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s § 57 odst. 1 a 2 zákona. 

 
 
8.4 Ekonomické a finanční předpoklady 

8.4.1. Údaj o celkovém obratu uchazeče 

Uchazeč v nabídce formou čestného prohlášení  doloží výši obratu za poslední 3 účetní 

období dle § 55 odst. 1, písm. c) zákona, požadovaná výše obratu je minimálně 5 mil. Kč bez DPH za 

rok.  

Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu  
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veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého 

vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.   

8.4.2. Pojistná smlouva 
Uchazeč v nabídce doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 8 mil. Kč dle ustanovení  § 55 

odst.1 písm.a) zákona. Smlouva bude v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

 
8.5 Technické kvalifikační předpoklady  
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky 

zadavatel požaduje 

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech s uvedením 

jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané či 

podepsané veřejným zadavatelem. Musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění a 

podepsané odpovědnou osobou.  

b) opatření používaná dodavatelem k zajištění jakosti  

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje  

 
a) Seznam významných služeb v posledních 3 letech 

Dodavatel prokáže tento technický kvalifikační předpoklad předložením seznamu tří významných 

služeb obdobného charakteru v posledních 3 letech (2007 až 2009) s uvedením jejich rozsahu a doby 

plnění a připojení osvědčení vydaného veřejným zadavatelem nebo jinou osobou, případně čestným 

prohlášením dodavatele o provedení služeb, není-li možno takovéto osvědčení od této osoby získat.

       

Za významnou službu přitom zadavatel považuje službu v minimálním objemu alespoň 1 mil. Kč bez 

DPH , (např. realizace parkových úprav včetně výsadeb a údržby zeleně, zakládání nových parků 

apod.) 

Zadavatel přitom stanoví, že při posouzení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům, 

osvědčením a prohlášením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele. 

 

b) Opatření používaná dodavatelem k zajištění jakosti 

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil 

platný v době podání nabídky certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 

(EMS) pro činnost a služby, jež jsou předmětem této veřejné zakázky. 

Zadavatel uzná též rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o 

rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Zadavatel však tyto doklady uzná jako náhradu shora 

požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 jen 

tehdy, doloží-li dodavatel takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží minimálně shodu 

s požadovaným systémem řízení jakosti. 
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c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje  

Dodavatel splní odbornou způsobilost doložením dokladu o vzdělání minimálně jedné odpovědné 

osoby za výsadbu, požadováno je ukončené vysokoškolské vzdělání – zahradnická fakulta. Dodavatel 

může splnění vzdělání prokázat dokladem třetí osoby s jejím závazným prohlášením o budoucí 

spolupráci.  

U odpovědné osoby uvést, zda se jedná o zaměstnance či třetí osobu.  

Doklad o vzdělání bude doložen v úředně ověřené kopii. 

 

8.6 Nesplnění kvalifikace 

§ Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 

stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

§ Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení 

z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.  

 

9. Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky 
Uchazeč v nabídce uvede jakou část (v %) veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. U 

těchto subdodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo, specifikace plnění a 

jejich čestné prohlášení – souhlas, že budou uvedeni v nabídce uchazeče jako subdodavatel.  

 

10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 
Zadavatel v souladu s § 67 zákona nepožaduje poskytnutí jistoty. 
 
 
11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
11.1. Základní cenová ujednání  
Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a oceněním prací a dodávek 

v souladu s podmínkami veřejné zakázky a se zadávací dokumentací. 

 

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovými rozpočty v listinné a elektronické podobě (v excelu), 

které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků a rostlinných materiálů uvedených 

ve výkaze výměr. 

Uchazeč uvede do výkazu výměr veškeré položky nutné ke zdárnému dokončení díla. 

Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu na to zda jsou 

či nejsou součástí výkazu výměr. 

 

Cena bude zpracována a členěna dle výkazu výměr jednotlivých objektů bez DPH, samostatně DPH a 

cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena bez a včetně DPH. 
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Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně 

veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

 

Rezerva ve výši 250 000,--Kč bez DPH je pevně stanovena zadavatelem na nepředpokládané práce 

objednané zadavatelem a nebude žádným uchazečem měněna či jinak upravována, bude uchazečem 

vyčíslena. 

Výši nabídkové ceny je  možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 

změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

  

11.2. Způsob financování  

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Úhrada celkové smluvní ceny za dílo (celkové ceny bez následné péče) bude prováděna na základě 

měsíčních daňových dokladů – faktur. Poslední faktura celkové smluvní ceny za dílo (celkové ceny 

bez následné péče) bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla zadavatelem, resp. po 

odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktur je do 90 kalendářních dnů ode dne doručení 

objednateli.  

Úhrada ceny za následnou péči bude prováděna na základě daňových dokladů – faktur. Fakturováno 

bude  2x ročně.  Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

Podrobnosti způsobu financování jsou uvedeny v příloze zadávacích podmínek – „Podmínky, které 

budou zapracovány do návrhu smlouvy o dílo“. 

 

12. Návrh smlouvy o dílo   
12.1. Obecné podmínky 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo vypracovaný ve smyslu § 536 až 565 

zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. 

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré požadavky 

stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a v příloze zadávací dokumentace.  

 

Terminologie ve smlouvě o dílo určuje zadavatele slovem „objednatel“ a uchazeče slovem „zhotovitel“. 

 

12.2. Způsob zpracování záruční doby 
 
Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců.  

Uchazeč v návrhu smlouvy může navrhnout delší dobu záruky.  

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla. 

 

13. Podání nabídky  
§ Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
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§ Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem 

jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím 

řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení § 69 odst.2. 

§ Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky. 

§ Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením ORIGINÁL a v jednom 

vyhotovení s označením KOPIE ve stanoveném uspořádání – náležitosti nabídky. 

§ Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě 

potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného 

platného pověřovacího dokumentu. 

§ Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném rozsahu 

seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami vč. přílohy zadávacích podmínek, 

že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se 

zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále bude formou 

čestného prohlášení uchazečem uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady 

uchazeče nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění 

veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových, 

odlišného personálního zabezpečení zakázky. 

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

§ Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného 

porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. V případě kroužkové vazby bude dále 

zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami 

opatřenými podpisem, příp. razítkem uchazeče. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním 

rohu očíslovány průběžnou řadou počínající číslem 1. 

§ Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém 

jazyce. 

 

Náležitosti nabídky: 

- obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek 

- krycí list nabídky 

- prohlášení o seznámení se s zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami 

- seznam prací subdodavatelů vč. souhlasného prohlášení subdodavatelů 

- prokázání základních kvalifikačních předpokladů  

- prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku, výpis 

z živnostenského rejstříku, osvědčení o autorizaci) 

- prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

- prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

- podepsaný návrh smlouvy o dílo  

- vyplněný výkaz výměr v tištěné i digitální formě 
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- harmonogram prací věcný, časový i finanční (ve věcném a časovém harmonogramu musí 

uchazeč respektovat hraniční termíny stanovené zadavatelem prací, které jsou uvedeny v příloze 

zadávacích podmínek)  

 

14. Lhůta a místo pro podání nabídky 
14.1. Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 3. 9. 2010 ve 12.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli 

doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným uchazečům 

vráceny.  

 

14.2. Místo podání nabídky 

a) Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Park U 

Pekárny v Šumperku - NEOTVÍRAT“ , adresou zadavatele a adresou uchazeče ( na niž je možné 

zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona). 

b) Bude obsahovat jedno originální vyhotovení s označením ORIGINÁL a jednu kopii s označením 

KOPIE. 

c) Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče.  

d) Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk nebo 

písemně na adresu: Městský úřad, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 93 Šumperk. 

Uchazeči mohou poslat nabídku doporučenou poštou tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro 

podání nabídek doručena zadavateli. 

e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. 

Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31. 

f) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla. 

 
14.3. Zadávací lhůta je stanovena do 31. 10. 2010.  

Uchazeč doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož 

vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

Kdykoliv během této lhůty odešle zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem 

uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení dle § 81 zákona. 

 
 
15.  Místo a doba otevírání obálek 
Otevírání obálek se uskuteční dne 6. 9. 2010 v 9:00 hod. Místem otevírání obálek je zasedací 

místnost v přístavbě Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 93 Šumperk – 3. patro. Otevírání 

obálek má právo zúčastnit se vždy jen jeden zástupce uchazeče. Pokud to není přímo statutární 

orgán, je zástupce uchazeče povinen prokázat se plnou mocí.  

Komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti každé nabídky a sdělí přítomným uchazečům 

identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71, odst.8. 

O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise. 
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16. Hodnotící kritéria 
- nejnižší nabídková cena vč. DPH 

 
17. Uzavření smlouvy 
Po podání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy ze strany uchazeče nepřípustné. 

 
18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 
1. Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek, 

2.  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud (§ 84 

    odstavec 2 písmeno d) a e) zákona):   

 - odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny  

              okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel  

              s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,   

            - v průběhu zadávacího řízení se vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 

              na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, při respektování ustanovení  

              § 84 odstavce 3 zákona, 

3.   Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách 

4.   Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací 

5.  Zadavatel uchazečům nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek   

 

 
19. Části zadávací dokumentace 

• projektová dokumentace vč. výkazu výměr 

• krycí list nabídky 

• Příloha: Podmínky, které budou zapracovány do návrhu smlouvy o dílo 
 
 
V Šumperku dne  9.7.2010 
 
 
      
              Ing. Irena Bittnerová 
 vedoucí odboru strategického rozvoje, 
       územního plánování a investic 


