
OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 

I. ÚVOD 
 

Zadavatel Vás tímto jakožto dodavatele vyzývá k podání nabídek v rámci výběrového řízení 
realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona a současně vydává tyto zadávací podmínky 
za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) s názvem 
 
 

„Údržba ve řejné zelen ě na území MČ Praha - Čakovice “ 
 
 
 

II. PREAMBULE 
 

1. Základním cílem tohoto výběrového řízení je v souladu s § 6 ZZVZ transparentním a přiměřeným 
způsobem a v souladu se zásadou rovného zacházení se všemi dodavateli a zákazu diskriminace, 
zajistit pro zadavatele níže uvedený předmět plnění VZMR. 
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
zadavatele obsahující zadávací podmínky sdělené nebo zpřístupněné dodavatelům při zahájení výběrového 
řízení. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými 
v zadávací dokumentaci, ale též příslušnými ustanoveními obecně závazných právních norem. 
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III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele a smluvní zastoupení zadavatele 
 
1.1. Označení veřejného  
 zadavatele: Městská část Praha - Čakovice 

Sídlo: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
IČO:   00231291 
DIČ:   CZ00231291 
Zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta 
Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 
ZÚJ: 547310 – Praha – Čakovice 
Okres (NUTS): CZ0100 - Praha 
 
profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-cakovice 

  
Kontaktní osoba:  Ing. Ladislav Poledna, referent ORÚO - INV 
Tel.   tel.283 061 441 
E-mail:   poledna@cakovice.cz 
 
(dále jen „zadavatel“) 

 
 

2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných 
tržních konzultací 

 
2.1. Zadavatel zveřejní tuto Výzvu obsahující zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu 
zadavatele. 
 
2.2. Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že některé níže uvedené části zadávací dokumentace 
obsahující zadávací podmínky, technické podmínky a obchodní podmínky, zpracovala pro zadavatele 
dle jeho pokynů níže uvedená(é) osoba(y): zadávací dokumentaci zpracovali zaměstnanci zadavatele. 
 
2.3. Zadavatel dále sděluje všem dodavatelům, že před zahájením tohoto výběrového řízení nevedl 
s jinými dodavateli či odborníky předběžné tržní konzultace za účelem zpracování zadávacích podmínek. 
 
 

3. Prohlídka místa plnění 
 
S ohledem na skutečnost, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně dostupné, zadavatel prohlídku místa 
plnění neorganizuje. 
 
 

4. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
 
4.1. Dodavatel má právo na vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel požádá písemně 
o vysvětlení zadávací dokumentace, musí tak učinit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty 
pro podání nabídek. 
 
Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace adresovali k rukám kontaktní 
osoby na e-mail kontaktní osoby poledna@cakovice.cz 
 
4.2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. 
 
4.3. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace odešle zadavatel 
současně všem dodavatelům, které vyzval a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti 
stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto Výzvu. Za tímto účelem žádá zadavatel dodavatele, aby jeho 
profil zadavatele sledovali. 
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4.4. Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek, 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové 
změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu 
tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
 
 

5. Předpokládaná hodnota VZMR 
 
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 
800.000,- Kč bez DPH. 
 
 

6. Bližší vymezení předmětu plnění VZMR 
 
6.1. Druh veřejné zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ZZVZ zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ. 
   
Druh zakázky dle předmětu: služby 
 
6.2. Předmět VZMR: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby veřejné zeleně na území MČ Praha – Čakovice, a 
to: 

a) Růžové záhony v areálu zámeckého parku  

- místo plnění: pozemky v k.ú. Čakovice parc. č. 1274/2 a parc. č. 1271/1; 

- služby:  
1. provádění pravidelné údržby záhonů (pletí) 9x v období duben - říjen, celkem 415 m2 
2. provádění pravidelné zálivky záhonů dle klimatických podmínek v období duben - říjen, celkem 
415 m2 

b) Lesopark Havraňák 

- místo plnění: pozemky v k.ú. Čakovice parc. č. 1523 a parc. č. 1572/5; 

- služby:  
1. sečení trávníků s dosekáním kolem odpočívadel 3x v období duben - říjen, celkem 450 m2  
2. úprava cesty doplněním štěpky 1x v období březen - květen 

c) Záhony u skateparku a psí louka 

- místo plnění: pozemek v k.ú. Čakovice parc. č. 1265/7; 

- služby:  

1. Záhony u skateparku: provádění údržby keřů v období říjen - březen 1x, celkem 296 m2 
2. Záhony u skateparku: provádění pravidelné zálivky keřů v období duben - říjen dle 
klimatických podmínek, celkem 296 m2 
3. Záhony u skateparku: sečení trávníku s dosekáním v období duben - říjen 3x, celkem 296 m2  
4. Skatepark: podzimní úklid listí na plochách 2x, v období říjen - prosinec  
5. Skatepark: vyfoukání betonových ploch 1x měsíčně v období duben - říjen 
6. Psí louka: sečení trávníku 3x v období duben - říjen, celkem 500 m2 

 

d) Fitpark Čakovice  

- místo plnění: pozemek v k.ú. Čakovice parc. č. 1203/1; 

- služby:  
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1. provádění pravidelné zálivky keřů v období duben - říjen dle klimatických podmínek  
2. úprava keřů v období říjen-březen 1x, celkem 30 m2 

 

e) Psí louka (přilehlá k Fitparku) 

- místo plnění: pozemek v k.ú. Čakovice parc. č. 1203/3; 

- služby:  
1. sečení trávníku s dosekáním 3x v období duben - říjen, celkem 3.452 m2; 
 
f) Korzo Třeboradice a „finská stezka“ 

- místo plnění: pozemek v k.ú. Třeboradice parc. č. 487/17; 

- služby:  

1. sečení trávníků s dosekáním 4x v období duben - říjen, celkem 1.962 m2 
2. úprava keřů v období říjen-březen 1x  
3. podzimní úklid listí na plochách s odvozem 2x v období říjen - prosinec 
4. podzimní úklid spadaného ovoce 3x v období září - listopad 
5. provádění zálivky stromů (nově vysazených - jabloň, hrušeň, slivoň) v období duben – říjen dle 
klimatických podmínek 
6. výchovný řez stromů (nově vysazených - jabloň, hrušeň, slivoň) 1x v období březen - říjen dle 
druhu stromu 

 
6.3. Klasifikace veřejné zakázky dle číselníku CPV: 
77300000-3  Zahradnické služby 
98350000-1  Služby občanské vybavenosti 
 

7. Technické podmínky 
 
7.1. Technickými podmínkami se rozumí vymezení charakteristik a požadavků na služby stanovené 
objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený 
zadavatelem. 
 
Technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny obecně platnými zákony, 
vyhláškami, normami a předpisy. 
 
Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další obecně závazné 
vyhlášky a nařízení. 
 
 

8. Doba a místo plnění VZMR 
 
8.1. Doba plnění:  
 
Zahájení plnění:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem 
Dokončení plnění: smlouva bude uzavřena na dobu 2 let ode dne účinnosti smlouvy 
 
8.2. Místo dodání: území MČ Praha – Čakovice, jednotlivé lokality jsou specifikovány v čl. 

6.2. této Výzvy a v příloze č. 1 smlouvy 
 
 

9. Obchodní a jiné smluvní podmínky 
 
9.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a jiné smluvní podmínky (dále jen „obchodní 
podmínky“) uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy. 
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Veškeré obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a dodavatelé tak mohou ve svém 
návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 
 
Pokud dodavatel nebude respektovat shora uvedené obchodní podmínky a do svého návrhu smlouvy 
zařadí obchodní podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální 
hodnoty), popř. některou z obchodních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní 
shora uvedené obchodní podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto 
jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného dodavatele 
z výběrového řízení. 
 
 

10. Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možno překročit 
nabídkovou cenu 

 
10.1. Vyhrazené změny závazku: 
Při změnách závazku si zadavatel vyhrazuje právo postupovat analogicky dle § 222 ZZVZ. 
 
10.2. Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu VZMR nevyhrazuje žádné podmínky změny 
dodavatele. 
 
10.3. Podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu: 
Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu VZMR uvedenému v podmínkách výběrového řízení 
nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti 
se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
 

11. Požadavky na rozdělení VZMR na části, varianty nabídek 
 
11.1. Rozdělení VZMR na části: 

Zadavatel nestanovuje žádné podmínky pro rozdělení předmětu VZMR na části. 
 
11.2. Varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
 

12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
 
12.1. Požadavky na kvalifikaci dodavatele: 
 
Kvalifikovaným pro plnění této VZMR je dodavatel, který splní: 
 
12.1.1. základní způsobilost analogicky dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) 
ZVZ 
 
12.1.2. profesní způsobilost analogicky dle: 
 

a) § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

 
b) § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží Výpis z živnostenského rejstříku, 

ze kterého bude vyplývat, že má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
plnění této VZMR, tj. k poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 
lesnictví a myslivost. 

 
12.1.3. technická kvalifikace  
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a) podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných služeb 
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny 
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to formou čestného prohlášení. 

 
K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel 
v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení realizoval min. 3 zakázky, 
jejímž předmětem byly služby spočívající v údržbě zeleně minimálně v rozsahu sečení trávníků 
se sběrem a výhrabem veškeré posečené hmoty a údržby stromů a keřových porostů.  
 
Zadavatel pro tyto významné služby nestanovuje požadavek na minimální finanční rozsah 
plnění. 
 

12.2. Požadavky na způsob prokázání kvalifikace dodavatele a poddodavatele: 
 

12.2.1. V nabídce: 
Za účelem prokázání kvalifikace v nabídce dodavatelé, popř. poddodavatelé, doloží Čestné prohlášení, 
které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. 
 
12.2.2 Před uzavřením smlouvy: 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci požadovaných dle ZZVZ v listinné podobě. 
 
12.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů: 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu 
12.1.2. písm. a) této Výzvy každý dodavatel samostatně. 
 
12.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob: 
Pokud bude dodavatel prokazovat chybějící část kvalifikace, tj. profesní způsobilost a technickou 
kvalifikaci, prostřednictvím poddodavatele, pak tento subjekt je povinen doložit kromě chybějící kvalifikace 
dodavatele, také splnění kvalifikace dle bodu 12.1.1. a 12.1.2. písm. a) této Výzvy (základní způsobilost + 
výpis z OR). Chybějící kvalifikaci, základní způsobilost a výpis z OR prokáže poddodavatel formou 
Čestného prohlášení dle přílohy č. 2 k této Výzvě. 
 
Dodavatel současně doloží písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
VZMR nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
VZMR, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. 
 
12.5. Objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dodavatelem: 
Zadavatel může za účelem zajištění řádného průběhu tohoto výběrového řízení požadovat po dodavateli, 
aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a 
doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo 
prominout její zmeškání. 
 
Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní, nepředloží anebo nedoplní údaje a doklady, může 
zadavatel nabídku dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení nabídek anebo také požadovat po dodavateli 
nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo 
kvalifikace. V takovém případě musí dodavatel nahradit poddodavatele nejpozději do konce zadavatelem 
stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud 
nedojde k nahrazení poddodavatele a výběrové řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může nabídku 
dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení. 
 
 
13 Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů, omezení poddodavatelů 

a požadavky v případě společné účasti dodavatelů 
 
13.1. Dodavatel ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část VZMR jiným osobám. 
V nabídce dodavatel popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část 
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VZMR bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a dále uvede identifikační údaje 
každého poddodavatele. 
 
Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část VZMR jiným osobám, učiní o této skutečnosti 
v nabídce čestné prohlášení. Dodavatel použije přílohu č. 3 této Výzvy. 
 
13.2. Požadavek zadavatele dle tohoto bodu Výzvy má právní souvislost s bodem 12. 4. Výzvy. 
Pokud dodavatel bude prostřednictvím poddodavatele prokazovat kvalifikaci a pokud z písemného závazku 
dle bodu 12.4. Výzvy bude vyplývat, že se poddodavatel bude podílet na plnění VZMR, zahrne dodavatel 
tohoto poddodavatele rovněž do poddodavatelského systému a současně uvede konkrétní část kvalifikace, 
která je prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazována. 
 
 
13.3. Omezení poddodavatelů 
Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, aby část plnění veřejné zakázky mohla být plněna pouze 
dodavatelem. 
 
 

14 Zadávací lhůta a požadavky na složení jistoty 
 
14.1. Zadávací lhůta: Zadavatel nestanovil délku zadávací lhůty. 
 
14.2. Požadavky na složení jistoty: Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel poskytl ve lhůtě pro 
podání nabídek jistotu. 
 
 

15 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
15.1. Nabídková cena pro plnění této VZMR bude stanovena na základě oceněného položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 6 této Výzvy.  
 
V krycím listu nabídky bude uvedena celková nabídková cena za 2 roky plnění bez DPH. 
V návrhu smlouvy bude uvedena celková nabídková cena za 2 roky plnění bez DPH, sazba a výše DPH a 
cena včetně DPH. 
 
15.2. Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě 
uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. 
 
 

16 Mimořádně nízká nabídková cena 
 
Zadavatel stanovuje analogicky dle s § 113 odst. 2 písm. b) ZZVZ způsob určení mimořádně nízké 
nabídkové ceny: 
 
16.1. Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek 3 až 5 nabídek, bude za mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 25 % výsledné 
hodnoty, kterou zadavatel vypočítá následujícím způsobem: Aritmetický průměr vypočtený z jednotlivých 
nabídkových cen v Kč bez DPH se sečte s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v Kč bez DPH (viz čl. 
5 této Výzvy) a vydělí se dvěma. 

 
16.2. Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek více než 5 nabídek, bude za 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 
25 % hodnoty, která vznikne škrtnutím nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH z nabídek 
a následně postupem dle čl. 16.1. této Výzvy. Škrtnutí nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH je 
jen za účelem určení mimořádně nízké nabídkové ceny, nikoliv však za účelem vyloučení těchto nabídek 
z dalšího hodnocení. Zadavatel bude hodnotit a postupem dle čl. 17.2. této Výzvy i posuzovat všechny 



Stránka 9 z 11 

nabídky, tj. i nabídky účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky za účelem výpočtu výsledné hodnoty 
ve vztahu k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny obsahují nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenu 
v Kč bez DPH. 
 
16.3. V případě, že budou podány méně než tři nabídky, tj. 1 – 2 nabídky, nebude zadavatel dle výše 
uvedeného způsobu pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat a zváží dle § 113 ZZVZ jiný 
způsob či postup, jak zjistit či určit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 
16.4. Pokud zadavatel u některého z účastníků zadávacího řízení identifikuje dle výše uvedených postupů 
nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak zadavatel vyzve účastníka zadávacího řízení hodnoceného 
na průběžném prvním pořadí, popř. i další účastníky zadávacího řízení, k jejímu zdůvodnění pouze v tom 
případě, pokud i na základě odborného posouzení členů komise či přizvaného odborníka dospěje k závěru, že 
se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 
Pokud zadavatel na základě odborného posouzení členů komise či přizvaného odborníka dospěje k závěru, 
že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to i přesto, že dle výše uvedených postupů 
identifikoval u některého z účastníků zadávacího řízení nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak 
zadavatel účastníka zadávacího řízení hodnoceného na průběžném prvním pořadí, popř. i další účastníky 
zadávacího řízení nebude vyzývat k jejímu zdůvodnění. 
 

17 Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
17.1. Nabídky účastníků výběrového řízení budou hodnoceny analogicky dle § 114 odst. 1 ZZVZ podle 
jejich ekonomické výhodnosti. 
 
17.2. Kritéria hodnocení 
 
Zadavatel jako kritérium hodnocení stanovuje v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ nejnižší nabídkovou 
cenu bez DPH. Ekonomicky nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 
17.3. Hodnocení nabídek 
Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ stanovuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve 
výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, umístěných na prvním, případně druhém nebo 
třetím místě v pořadí. 
 

18 Způsob podání nabídek, jazyk, ve kterém může být nabídka podána 
 
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě. Zadavatel neumožňuje podání nabídek v elektronické 
podobě. Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány v českém jazyce.  
 
 

19 Doporučený způsob zpracování nabídky 
 

Každá podaná nabídka dodavatele by měla mít níže stanovenou strukturu. Nabídka dodavatele musí 
obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou zastupující dodavatele. 

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel si dovoluje 
dodavatele požádat o zpracování nabídky ve 2 vyhotoveních (nedoložení kopie nabídky však nebude 
důvodem pro vyloučení z výběrového řízení). Výtisk č. 1 bude ve vlastní nabídce označen nápisem 
„Originál“ s tím, že tato nabídka má mít z důvodu právní jistoty jednotlivě očíslované strany zabezpečené 
proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem 
a podpisem osoby zastupující dodavatele. Výtisk č. 2 bude jak z hlediska formální úpravy a zabezpečení 
proti manipulaci, tak i obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude v kopii nabídky označen nápisem „Kopie 
č. 1“.  
 
Výtisky č. 1 a 2 budou uloženy pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem: 
 

„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA VZMR  
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„ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - ČAKOVICE“ 
 
Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení o pozdě doručené, 
neotevřené obálce s nabídkou. Zadavatel upozorňuje, že pokud nabídka nebude zadavateli doručena 
ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 ZZVZ 
za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. 
 
Požadavky na obsah nabídky: 

 
A. Krycí list nabídky (příloha č. 4 této Výzvy) 
 
B. Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran (popř. listů) a počet příloh a údaj 

o celkovém počtu stran (popř. listů) předložené nabídky 
 
C. Prokázání kvalifikace (příloha č. 2 této Výzvy) 
 
D. Smlouva mezi dodavateli, kteří předkládají společnou nabídku, ve které je uvedena, společná 

a nerozdílná odpovědnost za plnění VZMR. 
 
E. Návrh smlouvy (příloha č. 1 této Výzvy) včetně všech jejích příloh 
 
F. Seznam poddodavatelů u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob 

(poddodavatelů) nebo čestné prohlášení o tom, že dodavatel nebude mít poddodavatele dle bodu 
13. této ZD (příloha č. 3 této Výzvy) 

 
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě anebo způsobem a ve formě uvedené v této zadávací 
dokumentaci, pak se tato nabídka analogicky dle § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažuje za řádně podanou 
a v průběhu výběrového řízení se k ní nebude přihlížet. 
 
 

20 Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.3.2019 v 10,00 hod. 
 
Místo pro podání nabídek: Úřad městské části Praha-Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00 Praha 9, 
podatelna v přízemí. 
 
Nabídky lze podávat osobně na adresu Úřadu, v úředních hodinách tj. od pondělí do pátku v době od 8:00 
do 12:00 hod. a dále v pondělí od 13:00 do 18:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 a ve středu od 13:00 
do 17:00, nebo doporučeně poštou (popř. kurýrní službou) na adresu Městská část Praha-Čakovice, nám. 25. 
března 121/1, 196 00 Praha 9. V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik předání 
považováno převzetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě). 
 
 

21 Termín a místo otevírání nabídek 
 
Otevírání nabídek se uskuteční dne 25.3.2019 ve 13,30 hodin v zasedací místnosti č. 12 (přízemí) 
Úřadu MČ Praha-Čakovice na adrese nám. 25. března 121/1, 196 00, Praha 9. 
 
Osoby oprávněné účastnit se úkonů zadavatele při otevírání nabídek: 
Členové komise, osoby pověřené zadavatelem, účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídka byla doručena 
zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka zadávacího řízení max. 1 zástupce 
na základě předložení plné moci. 
 

22 Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele 
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22.1. Zadavatel si vyhrazuje, že v zákonných lhůtách na profilu zadavatele uveřejní analogicky dle s § 53 
odst. 5 ZZVZ oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. 
 
Rovněž v případě zrušení výběrového řízení zveřejní zadavatel Oznámení o zrušení VZMR na profilu 
zadavatele, a to do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. 
 
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem 
jejich uveřejnění. 
 
22.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení 
důvodu. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny 
dodavatele, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, uveřejní zadavatel informaci 
o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil. 
 
22.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
 
22.4. Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 
 
22.5. Vybraný dodavatel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 
 
22.6. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem: 

a) pokud se na zpracování dodavatelovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního 
orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu 
projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového 
řízení, 

b) resp. s dodavatelem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu 
či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, 
nebo 

c) jehož poddodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení. 

 
Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit 
danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však 
do uzavření smlouvy. 
 
V Čakovicích dne 13.03.2019 
 
 
 

 
  “OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

Ing. Jiří Vintiška 
 starosta MČ Praha - Čakovice 
 
Přílohy: 
  1. Návrh smlouvy 
  2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

3. Seznam poddodavatelů 
4. Krycí list nabídky 
5. Přehled ploch veřejné zeleně  
6. Položkový rozpočet 
 


