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Výzva  

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

mimo režim tohoto zákona, pro veřejnou zakázku na služby s názvem 

 

 „Výsadba zeleně v obci Vysočina“ 

Zadavatel postupuje v souladu se svými interními předpisy a Pokyny pro 

příjemce podpory v rámci národních programů SFŽP ČR (Příloha B). 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Vysočina 

Sídlo: Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

IČ:     00271217 

Právní forma 801 – Obec 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Tomáš Dubský, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci veřejné zakázky: 

Ing. Jan Dobiáš, osoba pověřená výkonem zadavatelských  
činností 
tel: 776 788 970 
info@jd-dotace.cz 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Ing. arch. Tereza Šmídová, autorka PD a technický dozor 
Tel.: 774 895 446 
tereza.smidova@seznam.cz  

 

2. DRUH, PŘEDMĚT A POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Výsadba zeleně v obci Vysočina“, který 

se uchází o podporu z Ministerstva životního prostředí ČR, Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha 

a Zelená stuha ČR - péče o zeleň a životní prostředí, financovaného prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR. 

Druh zakázky dle jejího předmětu: Služby 

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: Zakázka malého rozsahu II. kategorie 

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona). 

mailto:info@jd-dotace.cz
mailto:tereza.smidova@seznam.cz
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/608/12163/detail/pokyny-pro-zadatele---program-pro-viteze-oceneni-zelena-stuha-a-zelena-stuha-cr---pece-o-zelen-a-zivotni-prostredi/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/608/12163/detail/pokyny-pro-zadatele---program-pro-viteze-oceneni-zelena-stuha-a-zelena-stuha-cr---pece-o-zelen-a-zivotni-prostredi/


 
 

Předmět veřejné zakázky „Výsadba zeleně v obci Vysočina“ se uchází o podporu z Ministerstva životního 
prostředí ČR, z Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR - péče o zeleň a životní prostředí, 

financovaného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 

 

  -2- 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen řídit se ustanovením zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále 

v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok  

a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.  

Cílem projektu je výsadba zeleně v intravilánu obce Vysočina, v místních částech Možděnice a 

Rváčov. Celkem se jedná o výsadbu 29 stromů, dále keřů na celkové ploše 182 m2, rostlin a záhonů 

na celkové ploše 71 m2, znovu-zasetí trávníku na ploše 20 m2 a realizaci dalších opatření. 

Dílo je podrobně specifikováno v přílohách Zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 6 Projektová 

dokumentace a příl. č. 3 Výkaz výměr. 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 486 801,80,- Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou z důvodu 

omezených finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky. V případě, že bude tato maximální 

hodnota překročena ze strany uchazeče, může být jeho nabídka z účasti ve výběrovém řízení 

vyloučena z důvodů pro nesplnění zadávacích podmínek. 

 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: 1.3.2016, 10:00 

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu: 
Obec Vysočina, Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 
 
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu 
zadavatele v úředních hodinách: 
Pondělí:  7:30 – 12:00  12:30 – 17:00 
Středa:    7:00 – 12:00  12:30 – 15:00  
 

Nebo po předchozí telefonické domluvě s Tomášem Dubským, na 
tel.č.: + 420 469 333 162 

 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do 

zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči. 
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5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší 
nabídková cena.  Pro účely hodnocení bude brána celková nabídková cena v Kč vč. DPH (jelikož 
zadavatel není plátce DPH a nemá v rámci akce nárok na odpočet DPH). 

Veškeré nabídky budou seřazeny podle nejnižší nabídkové ceny. V případě rovnosti nabídek bude o 
celkovém pořadí rozhodovat los. 

6. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících 

kontaktech: 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Dobiáš 
Obora 85, 679 01 Skalice nad Svitavou 

E- mail: info@jd-dotace.cz  
Tel.: + 420 776 788 970 
 

Osobně je možné si Zadávací dokumentaci vyzvednout vždy po předchozí telefonické domluvě. 

Případné dotazy uchazečů budou adresovány na výše uvedenou osobu.  

7. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY ZADAVATELE 

Nabídky budou podány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a 

dodavateli bude probíhat v českém jazyce. 

Způsob zpracování nabídky uchazeče se bude dále řídit obdobně dle § 68, odst. 3 zákona. Dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel dále osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 

Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou dodavatelé sami. 

Zadavatel si obdobně v souladu s § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje 

komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele: 

http://obecvysocina.profilzadavatele.cz/  

Nedílnou součástí této výzvy je přiložená Zadávací dokumentace vč. příloh, která podrobně 

specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky. 

Obec Vysočina 
Dřevíkov 55 
539 01 Hlinsko v Čechách 1 
Zastoupena starostou obce, panem Tomášem Dubským          

Razítko a podpis zadavatele 

mailto:info@jd-dotace.cz
http://obecvysocina.profilzadavatele.cz/

