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1. PREAMBULE

Tato Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad 
pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) na veřejnou zakázku na služby.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:   Město Králíky
Sídlo:       Velké náměstí 5, 56169 Králíky
Právní forma: 801/obec
Zastoupená: p. Janou Ponocnou - starostkou
IČ: 00279072
DIČ:   CZ00279072
Profil zadavatele: http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=verejne-zakazky&ids=454

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní jméno: RTS, a.s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky je provedení zahradnických prací spočívajících v ošetření 
229 stromů, výsadbu 44 ks nových lip, odstranění 43 ks stávajících pařezů a 
odstranění náletových dřevin a křovin z ochranného pásma aleje dle projektu 
„Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“, který je 
součástí zadávací dokumentace. Předmětná alej je registrována jako "památné 
stromořadí“. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci.

3.2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV: 77300000-3 Zahradnické služby
CPV:   77341000-2    Prořezávání stromů

3.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.667.344,- Kč bez DPH.

http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=verejne-zakazky&ids=454
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4. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke 
lhůtě plnění:

4.1.1. Předpokládaný termín zahájení služeb 18. 02. 2013
4.1.2. Požadovaný termín dokončení služeb 30. 11. 2013

4.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je památná alej ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách (viz 
projektová dokumentace

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

5.1. ROZSAH KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat 
svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 
odst. 1 zákona):
5.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
5.1.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
5.1.3. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

5.2. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem splňuje. Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se 
ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny ve Svazku 2 -  Požadavky zadavatele na 
kvalifikaci dodavatele, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

5.3. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, bude povinen 
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 
zákona.
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6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE 
HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

6.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

7.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 1. 2013 v 10.00 hod.

7.2. ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat 
každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 
10.00 hodin) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a 
osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 2.NP dveře č. 316, 
tel. 545 120 248, e-mail: ludmila.horkova@rts.cz.

7.3. PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání 
nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou společnosti RTS, a.s. na adrese 
výše uvedené. 

8. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

8.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 1. 2013 v 10. 01 hod. v sídle 
společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami
mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti 
RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

mailto:ludmila.horkova@rts.cz
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9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

9.1. DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ 

Zadavatel, s ohledem na charakter veřejné zakázky (asi polovina aleje je těžce 
přístupná pro mechanizaci) doporučuje všem dodavatelům účast na prohlídce místa 
budoucího plnění veřejné zakázky, které se uskuteční dne 18. 1. 2013.                
Sraz dodavatelů o prohlídku je v 10.00 hod. před vchodem do budovy MěÚ Králíky 
na adrese: Velké náměstí 5, Králíky, kontaktní osoba: Josef Orlita, vedoucí odboru 
životního prostředí, tel.: 465 670 881, e-mail: j.orlita@kraliky.eu.

9.2. POČET ZÁSTUPCŮ PŘI ÚČASTI NA PROHLÍDCE

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů 
bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele o veřejnou 
zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců 
dodavatele.

9.3. ÚČEL PROHLÍDKY

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se 
stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.  

9.4. ZPŮSOB VYJASNĚNÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a 
připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro 
zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění 
vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je 
dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem 
zadavatelských činností a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel 
dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla 
poskytnuta zadávací dokumentace.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

10.1. POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících 
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

10.2. VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

mailto:j.orlita@kraliky.eu


Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vypracoval:  RTS, a.s.   Lazaretní 13, 615 00 Brno 5

10.3. ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 
ZÁKONA

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

10.4. OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11.1. ZÍSKÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele: 
http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=verejne-zakazky&ids=454. Části zadávací 
dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, tj. Projektová 
dokumentace a standardy řezu dřevin si dodavatelé vyžádají na adrese RTS, a.s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno, kontaktní osoba Lili Petkovičová, tel.: 545 120 246, e-
mail: lili.petkovicova@rts.cz. Části zadávací dokumentaci neuveřejněné na profilu 
zadavatele je třeba si vyžádat písemnou, popřípadě elektronickou formou. Kontaktní 
adresa pro elektronickou formu žádosti o poskytnutí dokumentace: 
www.rts.cz/obchod. 

11.2. LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, si 
dodavatelé vyzvednou osobně na adrese RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. 
Zadavatel předá části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele 
dodavateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele o její 
poskytnutí. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání části zadávací dokumentace 
neuveřejněné na profilu zadavatele jednu elektronickou adresu, na kterou budou 
zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a 
úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

11.3. ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu nákladů na 
reprografické práce za části zadávací dokumentace nezveřejněné na profilu 
zadavatele ve výši 550,- Kč bez DPH. Zadávací dokumentace bude poskytnuta 
pouze osobně na určené adrese a při převzetí dokumentace uhradí zájemce 
stanovenou cenu v hotovosti oproti daňovému dokladu.

V Brně dne 10. 1. 2013 ________________________
Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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