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Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T 
 
Zadávací podmínky otevřeného výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu mimo režim ZZVZ na zhotovitele akce: Ozelenění parčíku u staré 
hasičské zbrojnice 
 
Popis zakázky: "Otevření prostoru odstraněním kovového oplocení včetně 
podezdívky a založení nové zeleně místo dožívající" pro kat. úz. Miškovice 
(dále jen "Projekt"). Projekt byl zpracován ing. Veronikou Hořákovou, IČ: 
75921600. 
 
I. požadavky na žadatele 
Žadatel: FO nebo PO oprávněná podnikat na území ČR 
 
Průkaz:  výpisem z OR nebo ŽO 
 
Technická kvalifikace žadatele: způsobilost a schopnost vykonat veškeré práce 
uvedené v Projektu sám, nebo pomocí subdodávky. 
 
Průkaz:  ŽO  

smlouvou o subdodávce a ŽO subdodavatele  
seznamem stavebních prací poskytnutých za poslední dva roky  

 
Požadavky kladené na použité výrobky: soulad použitého výrobku s českými 
právními předpisy 
 
Průkaz: prohlášením o shodě 
 
Způsobilost žadatele: žadatel nespadá pod žádný z pojmů uvedených v § 48 
ZZVZ o vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
 
Průkaz:  prohlášením žadatele 
  daňovou bezdlužností   
 



II. poskytnutá součinnost 
Zadavatel poskytne žadateli možnost prohlídky místa provádění zakázky za 
přítomnosti zástupce MČ a to nejméně pět pracovních dnů přede dnem skončení 
lhůty pro podávání nabídek. 

  
III. lhůta pro podání nabídek 
22.6. 2021 do 12.00 SELČ 
 
IV. způsob podávání nabídek 
Nabídky se podávají prostřednictvím profilu zadavatele. 
 
Přílohy k nabídkám lze požadovat kdykoliv v průběhu výběrového řízení ve 
smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ v originále nebo v ověřené kopii. 
 
Před uzavřením SoD bude zadavatel požadovat v zadávacích podmínkách 
uvedené doklady v originále vždy. 
 
V. hodnocení nabídek  
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší ceny.  
Pozn. Zadavatel má k dispozici předběžné určení ceny ze strany zpracovatele 
Projektu. Cena nižší o 25% a více, než je uvedeno v Projektu, bude považována 
za mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle ust. § 113 ZZVZ. 
 
Vítěz výběrového řízení i ostatní účastníci budou o výsledku vyrozuměni ZZVZ 
per analogiam. 
 
V. podmínky provádění zakázky 
Standardní SoD 
Termín dokončení: 30 dní ode dne převzetí staveniště 
 
Průkaz:  SoD 
 
VI. termín provádění zakázky 
Od 09/2021 – bude upřesněno s ohledem na atmosférické a vegetační podmínky 


