
 

Výzva 

 

k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

 

Veřejná zakázka: 
 

REVITALIZACE KRAJINNÉHO RÁMCE   
obce Olšany u Prostějova 

 

1. Zadavatel 

Obec Olšany u Prostějova 

Sídlo: Olšany u Prostějova 50 

IČ:  00288560 

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou  oprávněnou 
jednat jménem zadavatele  je RNDr.Milan Elfmark, starosta. 
 

 

2. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 
 

APC Consulting s.r.o. 

Ing.  Šárka Goldmannová - project manager  

Příční 861/4,  750 02 Přerov 

Tel.: 581 210 665, 602 754 288                                         

E-mail: info@apcconsult.cz 

 

 

3. Předmět zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace krajinného rámce. Zahrnuje návrh pásu zeleně 
katastrálním území obce Olšany u Prostějova, na pozemcích ve vlastnictví obce, které mají šířku 5m a 
různou délku. Umístěny jsou v severozápadní části katastru obce. Principy revitalizace krajinného 
rámce byly stanoveny v „Ideové studii Revitalizace krajinného rámce a řešení vybraných lokalit v obci 

Olšany u Prostějova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., srpen 2009). Cílem revitalizace krajinného rámce 
obce je doplnění ploch a linií zeleně tak, aby se samotná obec stala jakousi oázou mezi lány polí, 
místem příjemným k životu, a zároveň výchozím bodem vstupu do krajiny.  Kolem obce jsou 
navrženy dva pomyslné prstence, které mají zabránit pronikání hluku, prachu, větru… do intravilánu 
obce, ale také opticky odclonit areál zemědělského družstva a hlavně dálnici. Kromě toho z centra 

vybíhají podél stávajících či historických cest paprsky alejí a remízů, které propojují obec s okolní 
krajinou.  

 

Kód dle klasifikace CPV: 03452000-3 

Charakteristika: Stromy 

Kód dle klasifikace CPV: 77211600-8 

Charakteristika: Vysazování stromů 



4. Předpokládaná celková hodnota zakázky: 2 899 807,00 Kč bez DPH 

 

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Termín realizace:  předpokládaný termín zahájení je 16. 3. 2015, předpokládaný termín dokončení je 
do 29.5.2015. 

Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Olšany u Prostějova  
 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele 

a) Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona prokáže 
dodavatel předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu bude 
zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady splňuje. 
V souladu s § 62 odst. 3 zákona vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 
zákona, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie 

 výpisů z evidence Rejstříku trestů statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů vč. 
výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob, 

 potvrzení příslušného finančního úřadu o absenci daňových nedoplatků, a to jak v ČR, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a 

 potvrzení příslušného orgánu či instituce o absenci nedoplatků na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

 
b) Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), a b) zákona prokáže dodavatel 
předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že 
dodavatel profesní kvalifikační předpoklady splňuje: 
- dle písm. a) – výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné  
   evidence, pokud je v ní zapsán, 
- dle písm. b) – dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  
  zejména dokladu prokazujícímu příslušené živnostenské oprávnění či licenci. 
 
c) Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a)  zákona  prokáže 
dodavatel předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu bude 
zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační předpoklady splňuje: 
dle odst. 2 písm. a) zákona - seznam služeb provedených dodavatelem  v posledních třech letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších 
z těchto služeb. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud 
byly služby poskytovány veřejnému zadavateli nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly 
služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo smlouva s jinou osobou a doklad o 

uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně  možné osvědčení dle předchozího ustanovení od této 
osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je následující: 

 Osvědčení o řádném splnění min. jedné zakázky (výsadba zeleně rostoucí mimo les) 
v minimálním objemu 1.000.000,-Kč bez DPH. 

 

d) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku. 
 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a 
to v souladu s § 62 odst. 3 zákona. 



Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona). 
 

 

7. Základní hodnotící kritérium 

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč  bez DPH. 
 

8. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní a platební podmínky jsou specifikovány ve Svazku 2 Zadávací dokumentace. 
 

 

9. Informace o zadávací dokumentaci, dodatečné informace 

Zadávací dokumentace je v celém rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele 
www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv. Zadávací dokumentace je rovněž připravena k 
vyzvednutí v termínu ode dne  25. 9. 2014  v sídle společnosti APC Consulting s.r.o. , Příční 861/4, v 
Přerově  u paní ing. Šárky Goldmannové, tel. 581 210 665, 602 754 288, e-mail: info@apcconsult.cz.  

Zadávací dokumentaci lze objednat jen písemnou formou doručenou  na adresu osoby pověřené 
zadavatelskou činností.  
 

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy a žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
v souladu s § 49 zákona. Podle § 49 odst. 1 zákona musí být písemná žádost  doručena osobě pověřené 
zadavatelkou činností nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Adresa 
doručování dotazů je uvedena v bodu 2. této výzvy. 
 

 

10. Zadávací lhůta 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, končí dne 30. 11. 2014. 

 

11. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 10. 2014 v 10.00 hod. 

Místo pro podání nabídek: podatelna Obecního úřadu v Olšanech u  Prostějova, Olšany u Prostějova 
50, PSČ 798 14. Nabídky lze podat denně v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. (poslední den lhůty do 
10.00 hod.). 

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky. 

 

12. Otevírání obálek s nabídkami  
 

Otevírání obálek se uskuteční dne 13.10. 2014  v 10.05 hod. v zasedací místnosti v sídle zadavatele. 
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého 
uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování 
uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

 

13. Jazyk nabídky: výhradně český 

 

 

14. Další podmínky a práva zadavatele 

a)  zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky při dodržení 
zásad uvedených v § 6 zákona, 

b) zadavatel nepřipouští varianty nabídky, 

http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv
mailto:info@apcconsult.cz



