Městská část Praha - Ďáblice
Rada městské části
63. zasedání
dne 24. 04. 2013

USNESENÍ č. 264/13/RMČ
k výběrovému řízení na službu „Údržba zeleně v k.ú. Ďáblice“
Rada MČ po projednání:
I. rozhodla
zahájit výběrové řízení na službu „Údržba zeleně v k.ú. Ďáblice“.
II. schvaluje
znění výzvy k podání nabídky podle přílohy č. 1 usnesení a vzorové
smlouvy o dílo, s tím, že lhůta pro podání nabídek skončí dne
13. 05. 2013 v 15:00 hod. a otevírání obálek s nabídkami se uskuteční
dne 13. 05. 2013 v 16.00 hod.
III. Jmenuje
tyto členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzování
kvalifikace dodavatelů a hodnocení nabídek:
člen:
1. Zdeňka Fišmistrová
2. PhDr. Novotný Vladimír
3. Tatjana Dohnalová
IV. Pověřuje tajemníka ÚMČ
4.1. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na úřední desce MČ Praha
– Ďáblice, a to ode dne 25. 04. 2013 do 13. 05. 2013.
4.2. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na internetové stránky MČ
Praha – Ďáblice, na Profilu zadavatele na adrese https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00231266 a přímé oslovení alespoň pěti nových firem.
Příloha č. 1: Výzva se Zadávací dokumentací k podání nabídky a návrh
smlouvy o dílo.
4.3. oznámit jmenovaným členům komise termín jednání.

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Městská část Praha – Ďáblice
Úřad městské části Praha – Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4
FAX: 283 910 721;
e-mail: podatelna@dablice.cz

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice
ve smyslu ust. § 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch,
v aktu{lním znění (d{le jen „z{kon“)

v{s v y z ý v {

k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace veřejné zak{zky malého rozsahu na
službu s n{zvem
„Údržba

veřejné zeleně v k.ú. Ď{blice“

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Městsk{ č{st Praha – Ď{blice
jednající: Zdeňka Fišmistrov{
sídlo: Praha – Ď{blice, Květnov{ 553/52, PSČ 182 00
IČ: 00231266
kontaktní osoba: Bc. Kateřina Vojtov{
tel: 283910723 -5, fax: 283910721, e-mail: katerina.vojtova@dablice.cz
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2) Předmět veřejné zak{zky:

Předmětem této veřejné zak{zky je prov{dění celoroční údržby ploch zeleně, zpevněných
ploch a cest v zeleni, odplevelení chodníků, včetně odvozu odpadu vzniklého z této činnosti
a další související činnosti. Služby budou prov{děny v rozsahu a četnosti dle přílohy č. 1 této
výzvy a dle čl. V. až IX. obchodních podmínek (smlouva o poskytov{ní služeb), kter{ je
přílohou č. 2 této výzvy.

3) Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky:
Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky: neuvedeno
(předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky byla zadavatelem stanovena dle ustanovení § 13
a n{sl. z{kona).
4) Doba a místo plnění veřejné zak{zky:

Předpokl{dan{ lhůta zah{jení plnění veřejné zak{zky: 1.6.2013
Ukončení plnění veřejné zak{zky: 31.5.2014

Místo plnění veřejné zak{zky:
Katastr{lní území Ď{blice 730629, obec Praha (přesn{ místa plnění jsou uvedena v příloze č.
5 této výzvy)

5) Požadavky na prok{z{ní kvalifikačních předpokladů:

5.1. Z{kladní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prok{zat z{kladní kvalifikační předpoklady z{jemce v rozsahu
uvedeném v § 53 odst. 1 písm. a) až k) z{kona čestným prohl{šením.
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
D{le zadavatel požaduje prok{zat profesní kvalifikační předpoklady z{jemce v rozsahu
ustanovení § 54 písm. a) a b) z{kona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 z{kona, a to
takto:
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-

dle § 54 písm. a) doložit výpis z obchodního rejstříku,
dle § 54 písm. b) doložit živnostenské opr{vnění na předmět plnění veřejné zak{zky

Doklady prokazující splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí dle § 57 odst. 2 z{kona být k poslednímu dni, ke kterému m{ být
prok{z{no splnění kvalifikace, starší 90 kalend{řních dnů.

5.3. Technické kvalifikační předpoklady
V souladu s ustanovením § 56 odst. 2 z{kona zadavatel požaduje k prok{z{ní splnění
technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu alespoň 2 významných služeb,
jejichž předmětem bylo plnění obdobného charakteru této veřejné zak{zky pro zadavatele,
popř. jinou osobu, poskytnutých v posledních 3 letech, a které splňují tyto požadavky:
Realizace zak{zky jejichž předmětem byla dlouhodob{ (tj. v minim{lním trv{ní šesti
měsíců) údržba zeleně v hodnotě nejméně nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Seznam služeb je z{jemce povinen předložit formou čestného prohl{šení kde strukturovaně
(v podobě tabulky) uvede n{sledující údaje:
- n{zev objednatele (včetně kontaktních údajů – telefon a e-mail pro možnost ověření
uvedených skutečností),
- popis plnění (druh a objem),
- hodnota významné služby (finanční objem) vyj{dřen{ v Kč,
- doba a místo provedení prací.

Zadavatel d{le k prok{z{ní splnění technického kvalifikačního předpokladu požaduje
předložit seznam techniků. Z{jemce prok{že tento kvalifikační předpoklad seznamem
techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zak{zky, a to zejména
techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance z{jemce nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Přílohou tohoto seznamu
budou příslušn{ osvědčení nebo certifikace (stačí pouze prost{ kopie).
A)

Arborista – certifikace Český arborista nebo Evropský arborista (European Tree

Worker) – specialista pro pr{ci stromolezeckou technikou nebo specialista pro pr{ci
s plošinou.
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B)

Pr{ce ve výšk{ch – osvědčení o absolvov{ní školení/odborného kursu ve smyslu

nařízení vl{dy č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
pr{ci na pracovištích s nebezpečím p{du z výšky nebo do hloubky.
C)

Obsluha motorové pily – osvědčení o absolvov{ní školení/odborného kurzu nebo

výuční list v oboru lesnictví dle nařízení vl{dy č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace pr{ce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při pr{ci
v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
D)

Specialista na rostlinolékařskou péči – osvědčení podle § 86 z{kona č. 326/2004 Sb.,

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících z{konů, ve znění pozdějších
předpisů, a § 5 a n{sl. vyhl{šky č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku
rostlinolékařské péče, pro nakl{d{ní (zach{zení) s přípravky.
E)

Zahradník – alespoň výuční list v oboru.

Zadavatel umožňuje, aby jedna osoba byla držitelem více osvědčení či certifikací uvedených
pod body A) až E), případě aby jedin{ osoba držela všechny tyto osvědčení či certifikace.

Předkl{d{-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prok{z{ní z{kladních
kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.1 tohoto čl{nku od všech těchto osob současně se
smlouvou, ve které bude obsažen z{vazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
a třetím osob{m z jakýchkoliv pr{vních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zak{zkou
zav{z{ni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zak{zky i po dobu trv{ní
jiných z{vazků vyplývajících z veřejné zak{zky (v souladu s ustanovením § 51 odst. 6
z{kona).
Pokud dodavatel prokazuje splnění určité č{sti kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d)
z{kona prostřednictvím subdodavatele, předloží spolu s kvalifikací smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplýv{ z{vazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zak{zky.
Prokazuje-li dodavatel splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
z{kona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 z{kona způsobem podle § 127
(výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke
kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů podle § 134 z{kona (certifik{t
vydaný v r{mci systému certifikovaných dodavatelů) a certifik{t obsahuje n{ležitosti
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stanovené v § 139 z{kona, nesmí být tento certifik{t k poslednímu dni, ke kterému m{ být
prok{z{no splnění kvalifikace, starší než 1 rok.

6) Způsob zpracov{ní nabídky a dokladů k prok{z{ní kvalifikace
Z{jemce je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zak{zky písemně na adresu
zadavatele.
Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o z{jemci v tomto členění: obchodní jméno
z{jemce (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), pr{vní forma
z{jemce (a.s., s.r.o., fyzick{ osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo
nebo datum narození, sídlo z{jemce (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo
podnik{ní, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li
přidělena, jméno a příjmení statut{rního org{nu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby
opr{vněné jednat jménem či za z{jemce, číslo telefonu a faxu z{jemce, bankovní spojení a
číslo účtu z{jemce.
D{le musí nabídka obsahovat v uvedeném pořadí:
-

vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 3 této výzvy),

-

podepsaný n{vrh Obchodních podmínek (smlouvy o poskytov{ní služeb) s doplněnou
nabídkovou cenou v čl.: XVII těchto podmínek,

-

cenovou nabídku zpracovanou dle čl{nku 8 této Výzvy (hodnotící kritérium),

-

vyplněn{ Příloha č. 1 – POŽADOVANÉ PR[CE ÚDRŽBY ZELENĚ této výzvy ve
sloupcích cena za jednotku a cena celkem bez DPH,

-

specifikaci subdodavatelů a specifikaci č{stí díla dod{vaných takovými subdodavateli
dle čl{nku 11 této Výzvy, bude-li z{jemce plnit prostřednictvím subdodavatelů nebo
čestné prohl{šení, že dílo provede bez subdodavatelů,

-

prohl{šení uchazeče (příloha č. 4 této výzvy).

Z{jemce je povinen předložit nabídku jako samostatný svazek a doklady k prok{z{ní
kvalifikace jako samostatný svazek. Každý ze svazků pod{ z{jemce jako celek, a to
zpracovaný v českém jazyce (informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce
slovenském) v 1 origin{le a 1 kopii. Jednotlivé listy každého ze svazků musí být spolu pevně
spojeny, musí být zabezpečeny proti neopr{vněné manipulaci (např. proražením jednotlivých
listů a jejich spojením tkanicí s pečetí), a d{le očíslované nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou. První str{nka každého ze svazků musí obsahovat přehled jednotlivých dokumentů
s uvedením čísla str{nky (tj. obsah), posledním listem každého ze svazků musí být čestné
prohl{šení z{jemce s uvedením počtu listů v příslušném svazku.

5

Městská část Praha – Ďáblice
Úřad městské části Praha – Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4
FAX: 283 910 721;
e-mail: podatelna@dablice.cz

7) Zad{vací dokumentace - obchodní podmínky:
Zad{vací dokumentaci tvoří:
-

Výzva k pod{ní nabídky
Příloha č. 1 – POŽADOVANÉ PR[CE ÚDRŽBY ZELENĚ
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky (smlouva o poskytov{ní služeb)
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Prohl{šení uchazeče
Příloha č. 5 – Pasportizace zelených ploch

Tato výzva bude zveřejněna na internetových st{nk{ch zadavatele: www.dablice.cz. Přílohy
k této výzvě m{ uchazeč možnost vyzvednout na adrese zadavatele na nosiči dat za poplatek
ve výši 100,- Kč.
V příloze č. 2 - Obchodní podmínky je uveden n{vrh smlouvy s n{zvem „smlouva o
poskytov{ní služeb“, který je minim{lním smluvním požadavkem veřejného zadavatele a po
doplnění souč{stí nabídky z{jemce.
Uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minim{lní a z{jemci tak
mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.
Z{jemce je povinen podat jediný n{vrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zak{zky. N{vrh smlouvy nesmí vyloučit či ž{dným způsobem omezovat pr{va zadavatele,
uveden{ v této zad{vací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zad{vací
podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 z{kona a n{sledně zadavatelem dle § 76 odst. 6
z{kona vyloučena z účasti v zad{vacím řízení.
Nesplnění podmínek zad{vacího řízení a nedodržení zad{vací dokumentace z{jemcem je
důvod pro vyloučení nabídky z{jemce z dalšího posuzov{ní a hodnocení nabídek.

8) Požadavky na způsob zpracov{ní nabídkové ceny:

Z{jemce stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zak{zky v souladu se zad{vacími
podmínkami, a to absolutní č{stkou v českých korun{ch, v tomto členění:
-

Celkov{ nabídkov{ cena v Kč bez DPH
Sazba DPH v %
Výše DPH v Kč
Celkov{ nabídkov{ cena v Kč včetně DPH.

Nabídkov{ cena bude d{na součtem všech jednotlivých položek dle Přílohy č. 1 této výzvy.
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Překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně z{kona o dani
z přidané hodnoty. Rozhodným dnem je pro případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu
změny DPH den zdanitelného plnění.
9) Platební podmínky
Úhrada za plnění veřejné zak{zky bude prov{děna v české měně, a to na z{kladě příslušného
daňového dokladu vystaveného vybraným z{jemcem ve smyslu z{kona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné platební podmínky jsou
upraveny v příloze č. 2 – Obchodní podmínky (smlouva o poskytov{ní služeb) této výzvy.
Úhrada ceny plnění předmětu veřejné zak{zky bude uskutečňov{na měsíčně, přičemž
poskytovatel bude fakturovat vykonanou činnost zadavateli, kdy splatnost faktury je vždy
do 20. dne kalend{řního měsíce, n{sledujícího po měsíci v němž bude činnost vykon{na.
Fakturu musí poskytovatel doručit zadavateli nejméně 15 dní před datem splatnosti, pokud
tak zhotovitel neučiní, posouv{ se splatnost dané faktury vždy tak, aby mezi datem doručení
a splatností byla lhůta 15 dní.
10) Místo pro pod{v{ní nabídky a dokladů k prok{z{ní kvalifikace a doba, v níž lze
nabídky a doklady k prok{z{ní kvalifikace podat osobně:
Z{jemce pod{ svou nabídku včetně dokladů k prok{z{ní kvalifikace osobně nebo poštou tak,
aby byla zadavateli doručena na jeho adresu nejpozději do 13.05.2013 do 15.00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky a dokladů k prok{z{ní kvalifikace je okamžik převzetí
obou dokumentů zadavatelem.
Adresa zadavatele:

Úřad Městské č{sti Praha - Ď{blice
jednající: Zdeňka Fišmistrov{
sídlo: Květnov{ 553/52,182 00 Praha -Ď{blice

Pracovní doba podatelny pro osobní doručení nabídek je:
pondělí a středa
08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 18:00 hod.
úterý a čtvrtek
08:00 - 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod.
p{tek
08:00 - 12:00 hod. hod.

Nabídku (origin{l + kopie) a doklady k prok{z{ní kvalifikace (origin{l + kopie) musí z{jemce
podat v neprůhledném obalu (ob{lce), zabezpečeném proti neopr{vněné manipulaci
přelepením, označeném n{zvem „Údržba veřejné zeleně v k.ú. Ď{blice“ - NEOTEVÍRAT,
opatřeném na uzavření razítkem, adresou z{jemce a podpisem z{jemce, je-li fyzickou osobou
nebo podpisem statut{rního z{stupce, je-li z{jemce pr{vnickou osobou.
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11) Subdodavatelé
Pokud z{jemce předpokl{d{ plnění č{sti veřejné zak{zky subdodavatelem (a neprokazuje
splnění kvalifikace subdodavatelem podle § 51 odst. 4 z{kona), předloží jako přílohu n{vrhu
smlouvy seznam subdodavatelů s uvedením procentu{lního podílu na zak{zce a specifikace
jím prov{děných prací.
V případě, že z{jemce nebude subdodavatele předpokl{dat, musí doložit prohl{šení, že
zak{zku provede výhradně s{m bez subdodavatelů.
12) Další podmínky veřejné zak{zky

a)

Zadavatel si vyhrazuje pr{vo zad{ní veřejné zak{zky do uzavření smlouvy zrušit.

b)

Z{jemce při zpracov{ní nabídky je povinen vych{zet z obchodních podmínek, které
musí bezvýhradně dodržet (smlouva o poskytov{ní služeb), a stejně tak ze všech
dalších souč{stí zad{vacích podmínek.

c)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

d)

Zadavatel si vyhrazuje pr{vo možnosti posunu uvedeného předpokl{daného termínu
zah{jení plnění veřejné zak{zky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své
provozní a organizační potřeby, a vybranému z{jemci z takového posunu za ž{dných
okolností nemůže vyplývat pr{vo na účtov{ní jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení
cen či n{hrad škod.

e)

Z{jemce nem{ n{rok na úhradu n{kladů spojených s jeho účastí v zad{vacím řízení.

f)

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.

13) Zad{vací lhůta
Zadavatel ozn{mí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a to nejpozději
do konce lhůty, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou v{z{ni, přičemž tato lhůta činí 30
kalend{řních dní.
14) Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na z{kladě z{kladního hodnotícího kritéria výše nabídkové ceny
včetně DPH, přičemž nejúspěšnější nabídkou bude vyhodnocena ta s nejnižší nabídkovou
cenou.
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15) Otevír{ní ob{lek s nabídkami
Otevír{ní ob{lek s nabídkami se uskuteční dne 13.05.2013 v 16:00 na Úřadu Městské č{sti
Praha – Ď{blice, Květnov{ 553/52, 182 00, Praha - Ď{blice, místnost č. 5 v 1. patře.
Otevíraní ob{lek se mají pr{vo účastnit z{jemci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro pod{ní nabídek. Za každého z{jemce může být přítomen na otevír{ní ob{lek
s nabídkami 1 z{stupce, který se prok{že zmocněním od z{jemce.
Zadavatel otevře ob{lky s nabídkami podle pořadového čísla a kontroluje, zda:
-

je nabídka zpracovan{ v požadovaném jazyku,

-

je n{vrh smlouvy podeps{n osobou opr{vněnou jednat jménem či za uchazeče,

Z{jemcům přítomným otevír{ní ob{lek sděluje komise po provedení kontroly úplnosti
identifikační údaje z{jemce a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71
odst. 9 z{kona.
Komise přítomným z{jemcům sdělí v souladu ustanovením § 71 odst. 10 z{kona rovněž
informaci o nabídkových cen{ch.

V Praze dne 19. 4. 2013
Zdeňka Fišmistrov{
Z{stupce starosty městské č{sti Praha – Ď{blice
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