
Veřejná zakázka na dodávky s názvem:  

Přírodní zahrada na Huslíku
- část „Vrbové prvky“

Veřejný zadavatel
Název: ZO ČSOP Polabí

Sídlem: Pátek 56, 29001

IČO: 70843473

Zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zák. č 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném znění (dále jen „zákon“) 



1	 IDENTIFIKAČNÍ	ÚDAJE	ZADAVATELE

Název zadavatele: ZO ČSOP Polabí 
Sídlo: Pátek 56, Poděbrady 29001   
IČO: 70843473    

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Luboš Vaněk, předseda organizace

Kontaktní osoba zadavatele:
Jakub Vaněk, (739005700, ekocentrum.huslikseznam.cz)

2	 PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky je zhotovení dřevěnných prvků pro účely Přírodní zahrady 
podle náčrtů a fotografií, která jsou součástí této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení následujích prvků: 

1x vrbový tunel 30m 
1x vrbové igloo
1x vrbový altán s korunou (průměr, 6m) 

2.2. Technické parametry dodávky jsou blíže specifikované v příloze č. 1 „Technická specifika-
ce - Vrbové prvky“.



3	 DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

3.1 Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodlou-
žení zadávacího řízení. 

Předpokládaný termín zahájení: 15. 3. 2019
Předpokládaný termín dokončení:  15. 10. 2019

Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový harmonogram dodávky, jež bude přílohou 
smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí zahrnovat minimálně následu-
jící uzlové body:

- podání nabídek       nejpozději do 8. 2. 2019
- konzultace záměru       III. 2019
- tvorba a instalace vrbových prvků    III. - VIII. 2019
- předání prvků       nejpozději X. 2019

3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Ekocentrum Huslík na adrese: Na Zálesí 1473, Poděbrady 29001

3.3 Místo instalace dřevěných prvků: 
Areál přírodní zahrady ekocentra Huslík 
Parcela zjednodušené evidence č. 4741, katastrální území Poděbrady [723495] 

Příjezd na lokalitu je možný po polní cestě 4804/1,  katastrální území Poděbrady [723495] 



4	 KVALIFIKACE	DODAVATELŮ

4.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

4.1.1 splní základní kvalifikační předpoklady pro zhotovení dodávky
4.1.2   předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
 zakázku
4.1.3  nebyl pravomocně odosuzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s před 
 mětem podníkání dodavatele

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

4.2.1 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpoví 
 dajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
 oprávnění
c)  Doklad (fotografie) o realizaci 2 již proběhlých staveb všech jednotlivých prvků 
 (Realizace se musí shodovat s prvky dle přílohy viz Příloha č.1 „Technické specifikace -  
 Vrbové prvky“)
 

5	 OBCHODNÍ	A	PLATEBNÍ	PODMÍNKY

5.1.    Obchodní a platební podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,  
 vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně zapracovány do návrhu  
 smlouvy.
5.2 Návrh smlouvy je součástí nabídky.
5.3.  Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu  
 nebude poskytnuta finanční dotace na realizaci projektu nebo nezajistí vlastní zdroje  
 na spolufinancování díla.



6	 TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

6.1 Stanovení technických podmínek 
Technické podmínky jsou stanoveny v příloze „Technická specifikace - Vrbové prvky“, která je 
součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.

6.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7	 POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKY

7.1 Nabídková cena

7.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v přiložené smlouvě o dílo (přílo-
ha č. 2). 



8	 POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

8.1 Pokyny pro zpracování nabídky

8.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadá-
vacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostat-
ně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky poda-
né takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bez-
odkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel 
bezodkladně oznámí uchazeči.

8.1.2 Nabídka:
- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce, 
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které   
 musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7  
 ZVZ, 
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jed 
 nat za uchazeče,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo, případné přílohy v elektronické podobě na CD/ 
 DVD nosiči,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou doho 
 du podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších  
 předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

8.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně  
 zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, 
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

8.1.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
- obsah nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- oceněný položkový rozpočet,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 



9	 POSKYTOVÁNÍ	DODATEČNÝCH	INFORMACÍ	K	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACI,	
	 PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

9.1 Dodatečné informace
Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o do-
datečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ.

Kontaktní osoba zadavatele:
Jakub Vaněk, projektový manažer, tel.: +420 739 005 700, email: ekocentrum.huslikseznam.
cz  

Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 4 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti. 

9.2 Prohlídka místa plnění
V souladu s ustanovení § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně 
pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude 
konat dne 24. 1. 2019 od 10:00 hod., se srazem účastníků před vchodem do areálu zadava-
tele na adrese: Na Zálesí 1473, Poděbrady 290 01. Prohlídky místa plnění se mohou zúčast-
nit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele. 



10	 LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

Komentář: Lhůta a místo pro podání nabídek a informace o otevírání obálek mají být pri-
márně uvedeny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo Výzvě o zahájení zadávacího 
řízení a nejsou povinnou náležitostí zadávací dokumentace, zadavatel tyto údaje může v 
zadávací dokumentaci dobrovolně uvést. 

10.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat:
-  osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod. (v poslední den do  
 12:00  hod) na adrese: Na Zálesí 1473, Poděbrady 290 01, 
- zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání   
 nabídek nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje v souladu s požadavky  
 stanovenými v § 149 ZVZ.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zada-
vatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
8. 2. 2019 do 13:00 hod.

10.3 Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Přírodní zahrada Hu-
slík: Dřevěnné prvky – NABÍDKA NEOTEVÍRAT“. Obálky musí být viditelně označeny adresou, 
na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek.

10.4 Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. 2. 2019 od 15:00 hod na recepci na adrese 
Na Zálesí 1473, Poděbrady v areálu organizace. Otevírání obálek s nabídkami se může účast-
nit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při 
otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou opráv-
něnou za uchazeče jednat.



11	 KRITÉRIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK	

11.1 Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

11.2 Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ Zadavatel seřadí nabídky podle 
jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.



12	 PŘÍLOHY	K	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
12.1 Technická specifikace - Vrbové prvky
12.2 Smlouva o dílo - Vrbové prvky

V Poděbradech dne 15. 1. 2019

............................................................
                            za ZO ČSOP Polabí                       

Luboš Vaněk , předseda organizace


