Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Výběrové řízení na zakázku "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
B - položkový rozpočet
C - výzva k podání nabídky
A - Návrh smlouvy o poskytování služeb

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zahájení zadávacího řízení na výběr poskytovatele služeb v rámci veřejné zakázky města Kuřimi "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022".
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor:

„Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022“
odbor investiční (dále „OI“)

Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu - Výsadby a údržba zeleně v
Kuřimi v rozsahu činností - práce se zeminou, práce s dřevním odpadem, řez stromů a keřů, výsadby
stromů a keřů. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.500.000 Kč bez DPH. Nabídky budou podány
pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje a budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti - jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Předpokládaná doba zahájení plnění zakázky je do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednavatele,
ukončení plnění zakázky - 31.12.2022.
Výběrové řízení bude uzavřené a budou napřímo osloveni 3 dodavatelé:
1. Ing. Pavel Švec, Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice, IČO 60358742
2. MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 69124 Vranovice, IČO 29361311
3. Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO 27707113.
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o poskytování služeb, v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM.

Vytvořeno 05.05.2022 10:53:30
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení na výběr poskytovatele služeb v rámci zakázky „Výsadby a údržba
zeleně v Kuřimi v roce 2022“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky a smlouvy o poskytování
služeb.
Termín plnění: 30.06.2022
Zodpovídá: Jaroslava Hédlová

Vytvořeno 05.05.2022 10:53:30
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
specifikace

úkon

možství

cena

jednotka

PRÁCE SE ZEMINOU
Terénní modelace

Plevelení

práce s technikou
rozprostření ornice
jemné urovnání ornice
dovoz ornice do 5 km včetně nakládky
keře a trvalky ručně, odstranění přerostlého drnu, odstranění nadbytečné hmoty ze záhonů, včetně likvidace veškeré
organické hmoty

hod
m2
m2
m3
hod

PRÁCE S DŘEVNÍM ODPADEM
Zeštěpkování větví a ostatního dřevního odpadu (včetně odvozu a likvidace odpadu) zeštěpkování včetně likvidace

m3

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm, bez odstranění
pařezu (včetně odvozu a likvidace odpadu)
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm, s odstraněním
pařezu (včetně odvozu a likvidace odpadu)
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) nad 100 mm, bez odstranění
pařezu (včetně odvozu a likvidace odpadu)
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) nad 100 mm, s odstraněním
pařezu (včetně odvozu a likvidace odpadu)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

do výšky 1 m
do výšky nad 1 m
do výšky 1 m
do výšky nad 1 m
do výšky 1 m
do výšky nad 1 m
do výšky 1 m
do výšky nad 1 m

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ
Jarní stříhání trvalek

jarní stříhání trvalek
do výšky 0,8 m, šířky do 0,8 m

Řez a tvarování živých plotů nebo stěn (včetně odvozu a likvidace odpadu)

výšky 0,8 m - 1,5 m, šířky do 1 m
výšky 1,5 m - 3 m, šířky do 2 m

Řez solitérních keřů (včetně odvozu a likvidace odpadu)

o průměru koruny do 2m
o průměru koruny 2m - 4m
o průměru koruny 4m - 6m
o průměru koruny 6m - 8m
do výšky 1,5 m, šířky do 1 m

Zmlazení keřů (včetně odvozu a likvidace odpadu)
výška nad 1,5m, šířky nad 1 m

Řez stromu na čípek (včetně odvozu a likvidace odpadu)

Výchovný a tvarovací řez stromu (včetně odvozu a likvidace odpadu)

do výšky 2m
o výšce 2m - 5m
o výšce 5m - 10m
o výšce 10m - 20m
o výšce nad 20m
do výšky 2m
výška 2m - 5m
výšky nad 5m

m2
m2 ošetřované
plochy
m2 ošetřované
plochy
m2 ošetřované
plochy
ks
ks
ks
ks
m2 ošetřované
plochy
m2 ošetřované
plochy
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

celkem

Redukční řezy stromu (včetně odvozu a likvidace odpadu)

Bepečnostní řez stromu (včetně odvozu a likvidace odpadu)

Bepečnostní řez stromu lezeckou technikou (včetně odvozu a likvidace odpadu)

Asanace stromů (včetně odvozu a likvidace odpadu)

Asanace stromů lezeckou technikou (včetně odvozu a likvidace odpadu)

do výšky 2m
výška 2m - 5m
výšky nad 5m
o průměru koruny do 2m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 2m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 4m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 4m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 6m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 6m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 8m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 8m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 10m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 10m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 15m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 15m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 2m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 2m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 4m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 4m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 6m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 6m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 8m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 8m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 10m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 10m, do výšky stromu nad 15m
o průměru koruny do 15m, do výšky stromu do 15m
o průměru koruny do 15m, do výšky stromu nad 15m

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

průměr na pařezu 10 -20 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 10 -20 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 20 - 30 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 20 - 30 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 30 - 40 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 30 - 40 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 40 - 50 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 40 - 50 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 50 - 60 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 50 - 60 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 60 - 70 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 60 - 70 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 70 - 80 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 70 - 80 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 80 - 90 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 80 - 90 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 90 - 100 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu 90 - 100 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu nad 100 cm, do výšky do 15 m
průměr na pařezu nad 100 cm, výška nad 15m
průměr na pařezu 10 -20 cm
průměr na pařezu 20 - 30 cm
průměr na pařezu 30 - 40 cm
průměr na pařezu 40 - 50 cm
průměr na pařezu 50 - 60 cm
průměr na pařezu 60 - 70 cm
průměr na pařezu 70 - 80 cm
průměr na pařezu 80 - 90 cm

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Asanace stromů lezeckou technikou (včetně odvozu a likvidace odpadu)

průměr na pařezu 90 - 100 cm
průměr na pařezu nad 100 cm

ks
ks

průměr pařezu 10 -20 cm

ks

průměr pařezu 20 - 30 cm
průměr pařezu 30 - 40 cm
průměr pařezu 40 - 50 cm
průměr pařezu 50 - 60 cm
průměr pařezu 60 - 70 cm
průměr pařezu 70 - 80 cm
průměr pařezu 80 - 90 cm
průměr pařezu 90 - 100 cm
průměr pařezu nad 100 cm

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Pomocný materiál - kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál, výsadbový substrát, mechanická ochrana stromu, výživa

ks

vlastní výsadba
doprava dřevin a pomocného materiálu

ks
ks

Výsadba prostokořenných keřů
Výsadba kontejnerovaných rostlin 1 L
Výsadba kontejnerovaných rostlin 2 L
Výsadba kontejnerovaných rostlin 5 L
Výsadba kontejnerovaných rostlin 10 až 30 L

výsadba komplet
výsadba komplet
výsadba komplet
výsadba komplet
výsadba komplet

ks
ks
ks
ks
ks

Protierozní opatření při plošných výsadbách keřů

materiál (jutová síťovina, latě, upevnění, fixace kůlu) včetně instalace

m2

příprava záhonu komplet (odstranění drnu, kypření, hrabání)

m2

Vyfrézování pařezu do hloubky 20 cm pařezovou frézou, pod úroveň terénu (včetně
odvozu a likvidace odpadu)

VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ

Výsadba stromu 10-12, 12-14 cm

Výsadba stromu 14/16, 16/18

Výsadba stromů 18/20

Výsadba stromu 20/25, 25/30

Výsadba stromu 30/35, 35/40

Výsadba 40/50

Výsadba stromu 50/60, 60/70

Trvalky
Výsadba komplet včetně přípravy záhonu

Výsadba komplet včetně přípravy záhonu

materiál (osivo, substrát, kůra, štěrk)

m3

výsev ručně s mechanickým pojezdovým rozmetadlem komplet včetně přípravy půdy a osiva
výsev secím strojem komplet včetně přípravy půdy a osiva
výsev ručně komplet včetně přípravy půdy a osiva
pokládání koberce komplet včetně přípravy půdy
materiál - travní koberec
komplet včetně materiálu

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Zakládání trávníku
Trávník osev
Travní koberec
Hydroosev a jiná protierozní opatření

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

ODBOR INVESTIČNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku města Kuřimi
Předmět (název) zakázky: Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022
Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:
Adresa:
IČ:
Statutární orgán:
Zajištující odbor:
Vedoucí zajišťujícího odboru:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail :
Datum výzvy:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Ing. Drago Sukalovský, starosta
Odbor investiční města Kuřim
Stanislav Bartoš
Stanislav Bartoš
+420 541 422 373
bartos@kurim.cz
xx. xx. 2022

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. „o veřejných
zakázkách", zadavatel postupuje podle vnitřní směrnice S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky: celkem 1 500 000,- Kč bez DPH
1. Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení na zakázku malého rozsahu je
péče o stávající zeleň a dřeviny na území Kuřimi a nové výsadby v tomto městě.

„Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022“
v rozsahu činností:
- práce se zeminou
- práce s dřevním odpadem
- řez stromů a keřů
- výsadba stromů a keřů
podrobně viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Dílo bude realizováno
v souladu platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a doporučených předpisů
a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i
výrobkem či technologií kvalitativně srovnatelnou.

2. Přístup k dokumentaci výběrového řízení
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci zájemcům elektronicky na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim.

Zadavatel komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje (dále také „NEN“).
Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá
spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli
způsobem ovlivnit velikost nebo povahu nabídky nebo dodávky díla. Pokud byla uchazeči
přidělena veřejná zakázka, nebudou zvažovány žádné nároky na změnu částky požadované
za dodávku na základě chyb nebo opomenutí v závazcích uchazeče popsaných výše.

3. Doba a místo plnění zakázky
- předpokládaná doba zahájení plnění zakázky: do 5
objednavatele, v průběhu roku dle potřeby a domluvy
- ukončení plnění zakázky: 31. 12. 2022

dnů

ode

dne

doručení

výzvy

Místem plnění je katastrální území města Kuřim.
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani uchazeč, dojde k situaci,
že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje
se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky
zahájit.

4. Prohlídka místa plnění zakázky
Uchazeč se může seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před
podáním nabídky dle individuální domluvy s Ing. Hamříkem +420 608 819 451.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace podle níže uvedených požadavků zadavatele je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele požaduje zadavatel formou
čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení bude podepsané oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele požaduje zadavatel předložit:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, které musí prokazovat
plnění nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky,
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
K prokázání splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje
zadavatel předložit:
- uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši předpokládané zakázky, popř. jen
čestné prohlášení a kopii pojistné smlouvy doloží vítězný uchazeč až před podpisem
smlouvy.
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele požaduje zadavatel předložit:
- reference tří zakázek srovnatelného významu uskutečněných uchazečem v posledních
pěti letech s uvedením objednatele - investora, kontaktu na odpovědnou osobu
objednatele, ceny, místa a doby plnění.
- vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží zadavateli originály nebo ověřené
kopie dokladů o kvalifikaci a úplný výpis z evidence skutečných majitelů pokud tak neučil
ve výběrovém řízení.
Uchazeč ve své nabídce prohlásí, že se podrobně seznámil s podmínkami výzvy a místem
plnění, a že jsou mu dobře známy veškeré podmínky související s realizací předmětného díla.
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6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů a rizik, po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávací
dokumentací. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající
ze zadávací dokumentace pro řádné a úplné provedení předmětu zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v
souladu se zadávací dokumentací:
a) Pro předložení nabídkové ceny účastník použije a vyplní Položkový rozpočet - příloha
č. 1 zadávací dokumentace;
b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky a bude uvedena v návrhu Smlouvy o poskytování služeb – příloha č. 3
zadávací dokumentace.

7. Podmínky společensky odpovědného plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje, aby ve všech uvedených dokumentech byly uváděny identické údaje,
v případě nesouladu si zadavatel vyhrazuje právě nesouladnou nabídku vyřadit z hodnocení.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen zajistit
po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České
republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. U zadavatelem určených smluvních podmínek bude
dodavatel povinen ve svých smluvních vztazích uzavřených s poddodavateli zajistit úroveň
smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami smluvního vztahu uzavřeného mezi
dodavatelem a zadavatelem.
Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky
odpovědného plnění veřejné zakázky, které je součástí přílohy č. 2 této zadávací
dokumentace.

8. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou
vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou pro jednotlivé části.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení
jsou rozhodné ceny bez DPH. Nabídková cena musí být platná nejméně do konce lhůty
plnění. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky. Součástí ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Jednotlivé listy budou očíslovány a předloženy v jakékoli nerozebíratelné formě, uchazeč
sestaví svazek nabídky a dokladů písemně v českém jazyce v níže vymezeném pořadí:
- úvodní list s obsahem a číslováním jednotlivých listů
- Položkový rozpočet (příloha č. 1) s uvedením identifikačních údajů o dodavateli
a nabídkovou cenou, podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele; dodavatel
ocení pouze ty položky, které hodlá realizovat
- čestné prohlášení (příloha č. 2)
- čestné prohlášení o seznámení s podmínkami výzvy
- podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb s doplněním ceny a identifikačních
údajů, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby. Kromě doplnění údajů do
vytečkovaných míst v textu návrhu smlouvy není dodavatel oprávněn v něm provádět
jakékoliv jiné změny či doplnění (příloha č. 3)
- prohlášení o bezdlužnosti (příloha č. 4).
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Položkový rozpočet, čestné prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování
uchazeče. Jednotlivé listy budou očíslovány.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po dobu realizace
zakázky. Vítězný uchazeč je vázán cenovou nabídkou do podpisu Smlouvy o dílo.
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě.

10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou žádost
o vysvětlení mohou dodavatelé zasílat na nen.nipez.cz/profil/kurim. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
Zadavatel má právo poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel nejpozději
2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim .

11. Lhůta, místo a způsob podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami
Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím NEN v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.
Lhůta pro podání nabídek končí dne ……….. 2022 v 10:00 hod. Nabídky, které budou
předloženy nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení.
Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek
elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné podání nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
- Zadavatel určuje způsob podání nabídek pouze prostřednictvím NEN. Účastník
výběrového řízení musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje
dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému,
jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o
registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Systémové požadavky na PC
pro činění úkonů v elektronickém nástroji NEN jsou uvedeny na adrese
https://nen.nipez.cz pod odkazem „Ověření kompatibility mého zařízení“.
- Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN. Nabídka
musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft
Office (Word, Excel), Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel
preferuje předložení nabídky ve formátu PDF/A.
- Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných
na internetové adrese https://nen.nipez.cz , zejména v sekci „Informace pro uživatele“
v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. Příručka pro registraci dodavatele
„Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“. Dodavatel může případně využít i
uživatelskou podporu: Telefon 841 888 841, pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod;
e-mail: Hotline@nipez.cz

12. Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni elektronicky.

13. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
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-

zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování veřejné zakázky znám;
změní se daňové předpisy.

14. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem;
- podmínky zadávacího řízení doplnit nebo upravit v průběhu lhůty pro podání nabídek;
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy;
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku;
- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici
- upravit návrh smlouvy o dílo po dohodě s uchazečem (netýká se hodnotících kritérií);
- zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít na dílčí dodávky výsadbového materiálu
samostatné smlouvy s různými dodavateli

15. Přílohy
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o poskytování služeb
Příloha č. 4 – Prohlášení o bezdlužnosti

V Kuřimi ……………

………………………………..................……...
Mgr. Ing Drago Sukalovský
Starosta města
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel: .+420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 2022/D/0xxx
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:
Objednatel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupen ve věcech smluvních:

Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
94-41822641/0710
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
Poskytovatel
Název:
doplní uchazeč
Sídlo:
doplní uchazeč
IČO:
doplní uchazeč
DIČ:
doplní uchazeč
Zapsán:
doplní uchazeč
Bankovní spojení
doplní uchazeč
Číslo účtu:
doplní uchazeč
Zastoupen ve věcech smluvních: doplní uchazeč
Kontaktní osoba:
doplní uchazeč
dále také jen „poskytovatel“ na straně druhé
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Arboristické
zásahy pro město Kuřim “ jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o
poskytování služeb (dále také jen „smlouva“):
Článek 1
Účel smlouvy
1.1. Účelem této smlouvy je zajištění dodávky arboristických prací (služeb) dle výzvy

objednatele.

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel: .+420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka arboristických prací dle výzvy objednatele.

Specifikace těchto prací a služeb včetně daného ceníku za jednotlivé služby: viz Příloha č. 1
2.2. Likvidace biologického odpadu (zeleň, dřevo, listí, apod.) bude poskytovatel provádět v souladu
s obecně závaznými právními předpisy pro nakládání s tímto druhem odpadu.
2.3. Poskytovatel bude průběžně zajišťovat čistotu a pořádek na svěřeném úseku v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a obecně závaznou vyhláškou.
2.4. Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran, které vznikly v přímé
souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost pro plnění smlouvy a za
poskytnuté služby poskytovateli zaplatit cenu uvedenou v čl. 4 smlouvy.
Článek 3
Doba a místo plnění
3.1.
Poskytovatel je povinen realizovat služby na základě písemné nebo telefonické výzvy
objednatele do pěti dnů ode dne doručení výzvy objednatele, do 31.12.2022.
3.2.
Místem dodání služeb je katastr města Kuřim
3.3.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění obsahu smlouvy. Přerušení plnění obsahu smlouvy
oznámí objednatel předem písemně poskytovateli. Oznámení musí obsahovat důvod přerušení a přesné
určení počátku přerušení.
3.4.
Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů přerušit plnění obsahu smlouvy. O přerušení
plnění obsahu smlouvy požádá písemně objednatele. Žádost musí obsahovat objektivní důvod přerušení
a předpokládanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění obsahu smlouvy
lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud objednatel žádosti dodavatele vyhoví a písemně
přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění obsahu smlouvy došlo v termínu uvedeném
v žádosti o přerušení.
3.5.
Odpadne-li důvod přerušení plnění obsahu smlouvy před uplynutím termínu obsaženého
v žádosti o přerušení, oznámí zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, tuto skutečnost
písemně druhé smluvní straně s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění
obsahu smlouvy. Termín plnění se prodlužuje o dobu přerušení plnění obsahu smlouvy.
Článek 4
Cena poskytnutých služeb
4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

Cenu za arboristické práce si smluvní strany sjednaly podle cenové nabídky podané
poskytovatelem prostřednictvím výběrového řízení. Cena v ní je úplná a závazná. Cenová
nabídka je nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 1. Cena za služby je maximální.
K celkové ceně bez DPH bude v případě poskytovatele plátce DPH účtována daň z přidané
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je
zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit.
Ceníkové položky za služby bez DPH lze změnit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této
smlouvě.

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel: .+420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

Článek 5

Fakturační a platební podmínky
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) po dodání služby , a to
nejpozději do 15 dnů ode dne jejího protokolárního předání objednateli. Fakturován bude pouze
skutečně dodané služby ..
Fakturu odešle poskytovatel objednateli na adresu: město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34
Kuřim
Faktura musí obsahovat tyto údaje:
a) označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
c) název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ
d) číslo této smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
e) rozsah a předmět plnění;
f) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
g) název přejímajícího podle této smlouvy;
h) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za jednu hodinu poskytované
služby);
i) základ daně v korunách a haléřích za službu;
j) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené
od daně a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH;
k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů
nahoru;
l) cena za službu celkem v Kč včetně DPH;
m) označení peněžního ústavu a číslo účtu poskytovatel, na který má být poukázána platba;
n) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
o) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm
zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
Splatnost faktury je do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahujeli některý údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě nebo má jiné závady v obsahu .
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Článek 6
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1.
6.2.

V případě, že je prodlení poskytovatele s provedením dodávky více jak 30 dní, poskytovatel je
povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury – daňového dokladu je poskytovatel
oprávněn požadovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel: .+420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

Článek 7
Zánik závazků
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a) splněním závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně
doložených nákladů;
c) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení
některou ze smluvních stran;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení
7.2.
Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí
ustanoveními § 2001 až 2005 OZ.
7.1.

Článek 8
Závěrečná ujednání
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem
obecně příslušným dle sídla objednatele.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami, týkající se této smlouvy, musí být učiněna
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku
vyzvedne.
Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy.
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm.
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla,
a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel přitom bere
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.
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Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

za objednatele

za poskytovatele

