
 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Prořezání stromů ve Starém Městě  
 

 
Článek I 

Základní údaje o zadavateli 

Zadavatel: Obec Staré Město, okres Frýdek-Místek                 
Sídlo: Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek 
Oprávněná osoba zadavatele: Josef Mikulec, starosta obce 
Kontaktní osoba zadavatele: Josef Mikulec 
IČ: 00576948 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek 
Číslo účtu: 1682043319/0800 
Telefon: +420 558 624 042 
E-mail:  starosta@stare-mesto.cz  

 
Článek II 

Vymezení plnění veřejné zakázky 
 

Předmět zakázky : 
 Předmětem veřejné zakázky „Prořezání 38 ks stromů na fotbalovém hřišti a 2 ks stromů na ul. U Lávek ve 

Starém Městě“.  
 

Součástí předmětu plnění je i likvidace vyřezaných větví z provedeného prořezu stromů.   
 

V případě potřeby je možné získat bližší informace či dohodnout ústní jednání spojené s prohlídkou místa po dohodě na tel. č. 
558 624 042, nebo 725 141 275, p. Mikulec. 
 

Doba plnění: 
Termín zahájení plnění předmětu zakázky:                        po ukončení výběrového řízení  
Termín dokončení plnění předmětu zakázky:                     max. do 10 dnů od zahájení plnění zakázky  
 

Místo plnění: 
Místem plnění jsou – p.č. 6860/2, 2594 k. ú.  Staré Město u Frýdku-Místku. 
 

 
Článek III 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 
 

1. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena je 
konečná, překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

 

2.     Nabídková cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná (maximální), musí obsahovat veškeré náklady nutné 

k realizaci předmětu zakázky, včetně nákladů na provádění všech nezbytných souvisejících opatření.  
 

3.     Nabídková cena je neměnná v souvislosti s inflaci české koruny. 

3.      Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách do Krycího listu, která je přílohou č. 
1.  této výzvy. 

4. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče ke zdůvodnění jeho 
nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky považovat za 
mimořádně nízkou.  

 
Článek IV 

Požadavky zadavatele na obsah nabídky 
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Zadavatel po uchazečích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v tomto článku. 
V případě, že uchazeč ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude takovou skutečnost zadavatel 
považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a 
hodnocena.  

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další 
informace či doklady, které budou prokazovat uchazečem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost 
realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.  

1. Uchazeč ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii. 

2. Pokud je uchazeč zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve své nabídce ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku. 

3.  Uchazeč musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce, ve které bude jedno vyhotovení jeho nabídky označené jako 
originál nabídky. Obálka bude označena výrazně textem „Prořez stromů ve Starém Městě  – VZMR – NABÍDKA – 
NEOTEVÍRAT a dále identifikačními údaji zhotovitele“. Uchazeč musí pověřené osobě svou nabídku doručit nejpozději 
do 25. 01. 2017 do 10:00 hodin. Nabídku lze rovněž zaslat poštou. Místem pro doručení nabídek je Obecní úřad Staré 
Město, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně uchazeč. 
V případě, že nabídka uchazeče bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka zařazena mezi posuzované 
a hodnocené nabídky.  

 
Článek V 

Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 

2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a 
zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení 
zruší. 

3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu rozhodne nejpozději 
do 15 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty 
jsou dodavatelé svým návrhem vázáni. Běh této lhůty končí dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele. 

4. V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen zahájit práce nejpozději 
do 5 pracovních dnů. V případě, že odmítne vybraný dodavatel zahájit práce do stanoveného termínu, má zadavatel právo 
požádat o zahájení prací s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne 
zahájení prací i dodavatel umístěný jako druhý v pořadí. 

5.  Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku 
realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Seznam příloh: Příloha č. 1 – krycí list,  ,  

 

„otisk úředního razítka“ 

 

           Josef   M i k u l e c  
        starosta obce 
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Příloha č. 1 zadávacích podmínek 
Dodavatel doloží do své nabídky 

K R Y C Í   L I S T   N A B Í D K Y 
pro veřejnou zakázku 

 

 
Zadavatel: 

 

 
Obec Staré Město, okres Frýdek-Místek 

 
Sídlo: 

 

 
Jamnická 46, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek 

 
IČ: 

 

 
IČ: 00576948 

 
Předmět veřejné y: 

 
Prořez stromů ve Starém Městě  

 

 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku  

 
Sídlo: 
 

 
 

Právní forma:  

IČ:  

DIČ:  

Jméno a příjmení statut. orgánu nebo jeho členů, 
případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče: 

 

Kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, (e-mail)  
 

 
 

Celková nabídková cena 

Předmět veřejné zakázky Měrná 
jednotka 

Kč 

Fotbalové hřiště – včetně likvidace prořezu (p. č. 6860/2) 38 ks   

ul U Lávek – včetně likvidace prořezu p. č. (2594/2) 2 ks  

  

Celková nabídková cena bez DPH (předmět hodnocení)  

DPH:  

Celková nabídková cena včetně DPH  
 

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k předložení nabídky a jejich přílohách. 
 
V…………………….., dne ……………….2017 

 
…………………………………… 

 Razítko a podpis osoby oprávněné  
    jednat jménem či za uchazeče 
        


