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OBEC SKRŠÍN, Skršín č. p. 48, 434 01 Most 

IČ: 00266141, e-mail: starosta@skrsin.cz 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu podle Směrnice obce Skršín       

č. 4/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín v souladu s platnou 

legislativou a požadavky ústeckého kraje pro VZMR spolufinancované z rozpočtu ústeckého 

kraje.   

 

 

Výzva k podání nabídek 1/2022 

„Zeleň na návsi Skršín“    

 

 

1. Zadavatel 

Název: Obec Skršín  

Sídlo: Skršín 48, 434 01 Most 

IČ: 00266141 

web: www.skrsin.cz  

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 26614107/2010 

Statutární zástupce: David Suchánek - starosta obce 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Turčáni, tel: 725708023, e-mail: mistostarosta@skrsin.cz 

 

2. Název zakázky  

Zeleň na návsi Skršín    

 

3. Druh zakázky  

Stavební práce 

 

4. Informace o rozdělení zakázky na části  

Zakázka není rozdělena na části. 

5. Financování předmětu zakázky  

Tento projekt je financován z rozpočtu obce Skršín a spolufinancován z programu obnovy 

venkova ústeckého kraje pro rok 2021, Program obnovy venkova 2021 OP 3 – projekt: 

„Zlepšení stavu zeleně v obcích Skršín a Dobrčice“. 
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6. Lhůta pro podání nabídky  

31.1.2022, 12:00 hod  

7. Místo pro podání nabídky 

Obecní úřad ve Skršíně, Skršín č.p. 48, 434 01 Skršín, podatelna obecního úřadu  

8. Elektronický nástroj pro podání nabídky 

Nabídky budou podávány pouze listinné podobě  

9. Předmět zakázky 

Předmětem je akce s názvem „Zeleň na návsi Skršín“  

a zahrnuje: 

- Odstranění uměle vytvořeného asfaltového povrchu v rozsahu uvedeném v přílohách 

zadávací dokumentace.  oprava vrchního krytu v ploše původního 

- Odstranění obrubníků lemujících spodní hráz nádrže 

- Osazení obrubníků podle přiložené projektové dokumentace 

- Vytvoření mlatové cesty, povrchu z dlažebních kostek a spojovacího chodníku podle 

přiložené koordinační situace  

- Kultivace vybouraného asfaltového povrchu za zeminu s osázením dřevin podle specifikace 

výkazu výměr  

- Opravu dřevěných částí laviček  

- Osázení funkčních a okrasných dřevin 

- a jiné práce, které vychází ze zjednodušené projektové dokumentace  

 

V přílohách, které jsou nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek je znázorněn 

předpokládaný budoucí stav. Cílem této zakázky je přetvořit asfaltové plochy na plochy 

zelené a tím zlepšit celkový stav zeleně v obci.  plochy a ve zjednodušené dokumentaci je 

řešeno navrhované opatření k této aktivitě a to tak, aby splňovala podmínky podpory 

dotačního titulu – Program obnovy venkova ústeckého kraje 2021 - „Zlepšení stavu zeleně v 

obcích Skršín a Dobrčice“.  

 

Stavba je umístěna na pozemcích: 

565/2, k.ú. Skršín  

 

10. Kritéria hodnocení  

100% nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě, že budou nabídky ve stejné ceně, 

rozhodne jako další kritérium délka poskytované záruční doby na stavbu. 

11. Metoda hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny tří člennou výběrovou komisí, která bude kontrolovat splnění 

zadávacích podmínek a zaznamená údaje o nabídkových cenách. Komise bude zasedat 

veřejně. Výstupem bude písemný protokol, který bude sloužit jako doporučení zastupitelstvu 

obce k výběru nejlepší nabídky.  
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12. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení  

Zadavatel nehodlá s účastníky o nabídkách jednat 

 

13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

• Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. 

• Uchazeči si mohou domluvit obhlídku místa plnění s paní Ing. Leonou Krajíčkovou, tel: 

606 711 713, není to však nutností, nakolik je místo předmětu plnění volně přístupné a 

z popisu přesně vymezené a jednoznačně identifikovatelné. 

• Nabídka může být předložena pouze v listinné formě, a to buď poštou doporučeně nebo 

osobně do kanceláře Obecního úřadu Skršín, Skršín 48, 434 01 Skršín v čase úředních hodin. 

• Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně 

uzavřené obálce, označené „Nabídka – NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 1/2022 Zeleň na 

návsi Skršín“. Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa uchazeče. 

 

14. Požadavky na způsob a zpracování nabídkové ceny  

 

Cena bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za splnění celého předmětu 

této zakázky. Maximální přípustná nabídka nesmí přesáhnout hodnotu 550.000 - Kč bez DPH 

(pět set padesát tisíc korun českých bez DPH) 

 

 Nabídka musí obsahovat: 

 

• Členění nabídky 

• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče 

• Nabídková cena s DPH a bez DPH  

• Kontaktní osoby 

• Vlastní návrh smlouvy o dílo a všeobecných podmínek (žadatel předkládá svoji verzi)  

• Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – viz bod 18.  

• Pojištění na hodnotu, která reprezentuje pokrytí očekávané hodnoty veřejné zakázky – viz 

bod 18  

 

 

15. Doba a místo plnění zakázky 

 

Předpokládaný Termín zahájení je stanoven na 14.3.2022 a dokončení do 31.5.2022. Místem 

plnění je 565/2, k.ú. Skršín. Zakázka může mít posunutý termín ukončení pouze 

z prokázaných důvodů a pouze po vzájemné písemné dohodě obou stran a maximální 

povolená doba prodloužení je stanovena na 1 měsíc. Jiné opodstatněné důvody musí být 

vzájemně odsouhlaseny písemnou formou a definovány pouze jako nepředvídatelné okolnosti 

nebo zásahy vyšší moci. Dokončení zakázky nesmí přesáhnout maximální termín povolený 

v dotačním titulu, tedy 30.6.2022. V případě nesplnění tohoto termínu bude uplatňováno 
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právo slevy z celkové fakturované částky, a to do výše nevyplacené dotace. Tento bod musí 

být zanesen v této podobě i v návrhu smlouvy o dílo, předkládané dodavatelem. 

 

 

16. Požadavky na varianty nabídek  

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek  

 

17. Vysvětlení zadávacích podmínek 

 

17.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích 

podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel 

poskytnout i bez předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel 

uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 

dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na 

žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu 

dodržet.  

17.2. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel 

neposkytne vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně 

o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení 

zadávacích podmínek do poskytnutí vysvětlení 2 pracovní dny.  

17.3.  Vysvětlení zadávacích podmínek, bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení     

požádal, včetně přesného znění požadavku podle odst. 17.1., odešle zadavatel současně 

všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení 

stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky v otevřené výzvě, a to 

uveřejněním na profilu zadavatele.  

17.4.  Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo 

doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako 

zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna, a to zveřejněním na profilu 

zadavatele.  

 

 

18. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Uchazeč je povinen doložit: 

 

a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona, a to čestným 

prohlášením přiloženým na konci tohoto dokumentu, 

b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 zákona – doklad o oprávnění k 

podnikání pro plnění předmětu této zakázky, 

c) finanční předpoklady – doložit kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem, 

d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů – uvést minimálně 1 akci obdobného 

charakteru realizovanou v posledních 2 letech  
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19. Obchodní podmínky 

Návrh obchodních podmínek dodavatel přiloží do nabídky. 

Vlastní návrh smlouvy o dílo dodavatel přiloží do nabídky a bude předmětem k jednání 

20. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: 

u případných poddodavatelů je nutno doložit jejich kompletní identifikační údaje 

(obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo, IČO a věcné vymezení plnění dodaného 

jejich prostřednictvím) 

 

20. zvláštní podmínky plnění zakázky 

• Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč, a to i v případě, že nebude 

vybrán nebo se nebude zakázka realizovat. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 

• Zadavatel je oprávněn kdykoliv vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že se 

účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení tohoto výběrového 

řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 

zadavatelem, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému 

ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

• S podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že obec Skršín je na základě zákona č. 

106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se 

k působnosti obce Skršín. Uchazeč v případě uzavření smlouvy uděluje podáním své nabídky 

obci Skršín souhlas, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly poskytnuty třetím 

osobám na jejich žádost. 

• zadání VZMR vítězné nabídce smí být zadáno pouze v souladu směrnice obce Skršín č. 

4/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín, tedy na základě platného 

usnesení ZO.  

• Dodavatel je povinen využít ekologicky šetrných postupů a maximalizovat využití 

maximální míry inovativních řešení. 

• Dodavatel je povinen zabezpečit osobní obeznámení všech dotčených účastníků se stavbou  

• Dodavatel se zaváže respektovat minimalizaci dopadů při realizaci akce na místní obyvatele 

a to tak, že s pracemi započne po plném informování všech dotčených subjektů a zároveň 

provede realizaci díla bez zbytečných proluk a maximální možné návaznosti s ohledem na 

minimalizaci realizačního času. Podmínkou je rovněž zabezpečení dočasného dopravního 

značení upozorňující na probíhající stavbu. 

• Dodavatel je povinen zabezpečit ukončení díla tak, aby byla splněna podmínka dotačního 

titulu tedy do 30.6.2022 

• Dodavatel je povinen vzhledem na spolufinancování z dotačního titulu zabezpečit 

dodržování všech podmínek vydaných ústeckým krajem pro spolufinancované projekty 

z dotačního programu: Program obnovy venkova 2021 OP 3  


