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Výzva k podání cenové nabídky
(zadávací dokumentace)
vyzýváme Vás podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, dále dle směrnice č. 9 – Zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016
Sb. k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem

Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
v roce 2021
1.

Vymezení rozsahu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále rovněž jen „VZMR“)
s limitem do 2 mil. Kč bez DPH.

2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba ploch silniční zeleně podél místních
komunikací správního území městské části Brno – střed v průběhu roku 2021, a to
v lokalitě Masarykova čtvrť-Staré Brno, v lokalitě Staré Brno-Štýřice a v lokalitě
Veveří-Trnitá v rozsahu a podle této zadávací dokumentace, zejména v textu
obchodních podmínek v podobě smlouvy o dílo obligatorního charakteru (dále jen
SMLOUVA) a její přílohy ve všech jejich částech.
Podrobná specifikace rozsahu a předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze číslo 1
SMLOUVY.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 1.046 tis. Kč
bez DPH. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na realizaci VZMR
v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci.
Celková nabídková cena by neměla přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky.

4.
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Místo plnění a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
4.1.

Místem plnění VZMR jsou SMLOUVOU vymezená území městské části Brnostřed, Jihomoravský kraj, kód NUTS CZ064, Česká republika.

4.2.

Technické požadavky zadavatele jsou stanoveny ve SMLOUVĚ.
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5.

Odpovědné zadávání
Zadavatel v této zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady,
stanovené v § 6 odstavec (4) a v § 28 odstavec (1) písmena p) až r) Zákona (zkráceně
označené dále rovněž jen jako „odpovědné zadávání“ nebo „OZVZ“), a to do té míry,
kterou považuje, vzhledem k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky, při zachování
zásad rovného přístupu a zákazu diskriminace a přiměřenosti, za možnou.

6.

5.1.

Zadavatel požaduje, aby se účastník zadávacího řízení zavázal ke splnění
podmínek sociálně odpovědného zadávání spočívajících v zajištění důstojných
a férových pracovních podmínek a podmínek bezpečnosti práce všech svých
pracovníků, podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky.

5.2.

Zadavatel požaduje, aby se účastník zadávacího řízení zavázal ke splnění
podmínek sociálně odpovědného zadávání spočívajících v zajištění férových
podmínek v dodavatelském řetězci spočívajících ve férových podmínkách
platebního systému a k zajištění důstojných pracovních podmínek a podmínek
bezpečnosti práce pracovníků subdodavatelů, podílejících se na plnění předmětu
této veřejné zakázky.

5.3.

Zadavatel požaduje, aby se účastník zadávacího řízení zavázal ke splnění
podmínek sociálně odpovědného zadávání tím, že umožní exkurzí žáků
vysokých či středních odborných škol zahradnických nebo žáků zahradnických
učebních oborů při plnění předmětu této veřejné zakázky, přičemž informaci o
možnosti sjednat termín takové exkurze uveřejní účastník na svých webových
stránkách nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu této
veřejné zakázky.

5.4.

Zadavatel požaduje, aby se účastník zadávacího řízení zavázal ke splnění
podmínek inovací využívání inovativních řešení s využitím strojů a zařízení
vysoké technické úrovně.

5.5.

Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna
v požadavcích smlouvy na odpovědném nakládání s odpady, vznikajícími při
plnění veřejné zakázky v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.

Způsob předkládání nabídek
Nabídky se podávají výlučně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK)
na adrese: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html

7.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem uveřejnění této výzvy na profilu
zadavatele (E-ZAK) a končí dne 12.4.2021 ve 1200 hodin.

8.

Požadavky na obsah a strukturu nabídky
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, jejichž formální řazení
zadavatel doporučuje takto:
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8.1.

Účastníkem vyplněná tabulka číslo 1 s názvem „Krycí list nabídky“, která tvoří
nedílnou součást této Výzvy jako její příloha;

8.2.

výpis z obchodního rejstříku účastníka;
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8.3.

obsah nabídky účastníka s číslováním listů;

8.4.

účastníkem vyplněné čestné prohlášení k prokázání splnění základní
způsobilosti, které tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha;

8.5.

účastníkem vyplněné čestné prohlášení k prokázání splnění základní
způsobilosti (dle čl. 8 odst. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zák. č.
134/2016 Sb.), které tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha;

8.6.

účastníkem vyplněné čestné prohlášení k prokázání splnění podmínek
odpovědného zadávání, které tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha;

8.7.

účastníkem vyplněná tabulka číslo 2 s názvem „Přehled technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici“, která tvoří
nedílnou součást této Výzvy jako její příloha;

8.8.

další doklady účastníka k prokázání splnění kvalifikace;

8.9.

účastníkem doplněný a podepsaný text SMLOUVY, který tvoří nedílnou součást
této Výzvy jako její příloha;

8.10. další doklady účastníka, výše neuvedené (např. prospektové materiály,
fotografie mechanizmů, které hodlá účastník používat při plnění veřejné zakázky
a pod.).

9.

10.

Způsob hodnocení nabídek
9.1.

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 114 odstavec (2) Zákona provede hodnocení
nabídek podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

9.2.

Zadavatel vybere ve smyslu 122 odstavec (1) Zákona k uzavření SMLOUVY
účastníka, jehož nabídka bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez
DPH. Pokud bude v zadávacím řízení jediný účastník, může být ve smyslu §
122 odstavec (2) Zákona zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Identifikace zadavatele
Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
Kontaktní osoba:
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí Odboru životního prostředí
e-mail:
zbynek.hrncir@brno-stred.cz
telefon:
542 526 157

11.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
11.1. Upřesnit technickou specifikaci v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to všem
zájemcům shodně prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK);
11.2. nevybrat nabídku žádného z účastníků zadávacího řízení;
11.3. odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávací řízení bez udání
důvodu.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani částečné plnění.

12.

Zpracování osobních údajů
12.1. Podáním nabídky dojde ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1
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písm. c) GDPR (zpracování kvůli plnění právní povinnosti). Správce, který
vystupuje v roli zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, je
dle § 216 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek povinen uchovávat
dokumentaci o zadávacím řízení. Archivační doba je stanovena jednotně v délce
10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed.
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje
na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Správce
nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
Více informací o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
na webových stránkách úřadu.

13.

Ostatní
13.1. Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníka zadávacího
řízení pro zadání VZMR takto:
13.1.1. Kritéria základní způsobilosti
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který
prokáže splnění základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74
odstavec (1) písmena a) až e) Zákona čestnými prohlášeními
podepsanými osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Oba vzory
čestných prohlášení jsou součástí zadávací dokumentace jako samostatné
přílohy této Výzvy.
13.1.2. Kritéria profesní způsobilosti
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který ve
smyslu ustanovení § 77 odstavec (1) Zákona splňuje profesní způsobilost
ve vztahu k České republice. Tuto část profesní způsobilosti k účasti
v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení § 77
odstavec (1) Zákona předložením:

Výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší 90
kalendářních dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení
nebo

jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dále dodavatel, který ve
smyslu ustanovení § 77 odstavec (2) písmeno a) Zákona je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Tuto část profesní
způsobilosti k účasti v tomto výběrovém řízení prokáže dodavatel ve
smyslu ustanovení § 77 odstavec (2) Zákona předložením dokladu o
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
13.1.3. Kritéria technické kvalifikace
Způsobilým k účasti v tomto výběrovém řízení je dodavatel, který ve
smyslu ustanovení § 79 odstavec (2) písmeno d) Zákona předloží ve své
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nabídce:

Osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
službám ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele, které
bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského
zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.
Vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky,
zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria
technické kvalifikace takto:

Délka odborné praxe vedoucího realizačního týmu v oblasti
údržby zeleně v trvání minimálně 5 let.
Způsobilým k účasti v tomto výběrovém řízení je dodavatel, který ve
smyslu ustanovení § 79 odstavec (2) písmeno j) Zákona předloží ve své
nabídce:

Seznam technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici, a to formou dodavatelem vyplněné
tabulky číslo 2 s názvem „Přehled technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici“, která
je přílohou této Výzvy a která bude podepsána oprávněnou
osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či
fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání
podle výpisu z obchodního rejstříku.
Vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky,
zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria
technické kvalifikace takto:

Minimálně 1 nosič nářadí – jednoosý traktor – s výkonem motoru
 10 kW;

minimálně 1 žací traktor se sběrem a se záběrem  100 cm;

minimálně 1 nákladní automobil kategorie N1, třístranný sklápěč.
13.2. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK)
https://zakazky.brno-stred.cz a to pod příslušnou veřejnou zakázkou, s tím, že
dotazy lze zasílat nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání
nabídek. Odpovědi na případné dotazy budou vyvěšovány pouze na profilu
zadavatele (E-ZAK).

14.

Samostatné přílohy této Výzvy:
14.1. Tabulka číslo 1 s názvem „Krycí list nabídky“
14.2. Tabulka číslo 2 s názvem „Přehled technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici“
14.3. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti
14.4. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (dle čl. 8
odst. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb.)
14.5. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění podmínek odpovědného zadávání
14.6. SMLOUVA – obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy o dílo
obligatorního charakteru
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V Brně dne 01.04.2021.
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí Odboru životního prostředí
Statutární město Brno, městská část Brno-střed

6z6

Výzva k podání cenové nabídky_dodávky a služby

FI_OPO_31/01

