DOPORUČENĚ
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V OPŽP
Název programu:

OPŽP

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002561
Název projektu:

Regenerace aleje Špacírka ve městě Zbiroh

Název zakázky:

Regenerace aleje Špacírka ve městě Zbiroh

Předmět zakázky:

služby

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Zakázka je realizována dle podmínek OPŽP 2014-2020 jako zakázka malé hodnoty
formou uzavřené výzvy.
Název příjemce (zadavatele):Město Zbiroh
Sídlo zadavatele:
Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
IČ příjemce (zadavatele):

00259225

Statutární zástupce příjemce (zadavatele):Ing. Milan Rusek, starosta obce
Kontaktní osoba příjemce (zadavatele):Martin Lapeš, TNT Consulting s.r.o.
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele):tel: 776 637 077, e-mail:
lapes@tntconsulting.cz
Datum vyhlášení zakázky: 16. 03. 2017
Lhůta a místo pro podání nabídky
- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 17. 03. 2017 a končí dnem
19. 04. 2017 v 10.30 hodin.
- Nabídku lze podat osobně na adrese: 
Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08
Zbiroh a to v úředních hodinách zveřejněných na 
www.zbiroh.cz
.
Nabídku lze zaslat
též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Město Zbiroh, Masarykovo nám.
112, 338 08 Zbiroh.
- Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy
nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas
nejlépe s několikadenním předstihem.
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 
19. 04. 2017 v
10.30 hodin
. Místem otvírání obálek jsou prostory městského úřadu na adrese Město Zbiroh,
Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh.

Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je celková regenerace aleje Špacírky prostřednictvím kácení stromů a
nových výsadeb stromů, ošetření stromů (řezy, vazby), zapěstováním perspektivních
stromových nárostů, odstraněním keřových nárostů a výsadeb keřů. Současně dojde
k odstranění černých skládek a osazení mobiliářem. Dotčené pozemky: p. č 1698/11, 1615/2
v k. ú Zbiroh a 372/2, 373/3 v k. ú Kařez.
Prohlídka místa realizace:
Zadavatel umožní na vyžádání prohlídku místa realizace. Pro prohlídku prosím kontaktujte
zástupce Zadavatele.
Předpokládaná cena zakázky bez DPH:1 784 782,- Kč bez DPH
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání Základní způsobilosti - čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti – vzor
čestného prohlášení je přílohou ZD.
Prokázání Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží kopii dokladu.
Prokázání Technické kvalifikace – uchazeč prokáže doložením seznamu referenčních zakázek
obdobného typu a rozsahu za posledních 5 let, s uvedením názvu odběratele, uvedení
předmětu a hodnoty plnění a roku realizace.
- Pro splnění kvalifikace Zájemce předloží minimálně reference pro tři referenční
zakázky, přičemž finanční objem součtu tří referenčních služeb musí činit minimálně 1
mil. Kč bez DPH.
Zadavatel dále požaduje, aby vedoucí realizačního týmu splňoval následující:
- ukončené středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru lesnictví, zahradnictví
– prokazuje se osvědčením o vzdělání (kopie dokladu)
- délku praxe v posuzování a hodnocení dřevin min. 5 let - prokazuje se profesním
životopisem
- platnou certifikaci – Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo je držitelem jiného
obdobného certifikátu či dokladu – prokazuje se dokladem o odborné způsobilosti,
certifikátem či jiným relevantním dokladem (kopie dokladu)
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci.
Hodnotící kritéria:
Jediným hodnotícím kriteriem při splnění všech dalších požadavků je výše celkové nabídkové
ceny v Kč bez DPH (nejnižší nabídková cena).

Další podmínky plnění zakázky:
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Další podmínky plnění zakázky
jsou definovány v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu.
Informace k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě
současně s touto výzvou na 
www.zbiroh.cz (na elektronické úřední desce města). Na vyžádání
bude Žadateli zaslána zadávací dokumentace v elektronické podobě e-mailem.
Písemné žádosti je možné zasílat e-mailem na adresu: 
lapes@tntconsulting.cz
14. 03. 2017

Podpis zadavatele: …………………………..

