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Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 
 

1 Název veřejné zakázky 
 

“Komplexní údržba veřejné zeleně, čištění komunikací (vč. zimní údržby) v MČ Brno – 
Líšeň, lokalita poliklinika Horníkova 34”  

 

2. Identifikace veřejného zadavatele 
 

     Statutární město Brno 
se sídlem                 Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno – Líšeň, Jírova 2, PSČ 

628 00 
zastoupená  starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem                         
bankovní spojení     KB Brno – město, č.ú.: 19-16024-621/0100 
IČ                            44 99 27 85  
DIČ          CZ 44 99 27 85 
zastoupené   Správou majetku Líšeň, p.o. 

Jírova 2, Brno 628 00 
IČ: 653 49 644 

zastoupená                  Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou   
jako  z a d a v a t e l  
Adresa pro korespondenci 
a zasílání faktur      Správa majetku Líšeň, p.o. 
          Jírova 2,  628 00   Brno 
Ve věcech technických je oprávněn jednat technik Správy majetku Líšeň, p.o.. 
 
Název zadavatele: SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o.  
Sídlo:   Jírova 2, 628 00 Brno 
IČ:   65349644 
Bankovní spojení: KB Brno,  7239300277/0100    
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis značka Pr 272   
Osoba oprávněná Ing. Zdenka Čapková, ředitelka    
jednat za zadavatele: 
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Čapková, ředitelka SPRÁVY MAJETKU LÍŠEŇ, p.o. 
 
2.1 Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) zadává tímto veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby. 
 
2.2 Tato veřejná zakázka nebude spolufinancována z prostředků EU. 
 



 
 

2014_53_“Komplexní údržba veřejné zeleně, čištění komunikací (vč. zimní údržby) v MČ Brno–Líšeň, lokalita 
poliklinika Horníkova 34” 
 
 

 
2 

3 Druh zadávacího řízení 
 
Veřejná zakázka bude zadána formou zakázky malého rozsahu podle § 38 ZVZ. 
 
 

4 Zadávací lhůta 
 
Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 90 dní od data podání nabídek, jedná se o lhůtu, po 
kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. 
 

5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům 
 
5.1 Zadávací dokumentaci, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek, tvoří tato výzva s přílohami. 
 
5.2 Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, a to ve lhůtě min. do ukončení zadávacího 
řízení. 
 

6 Předmět veřejné zakázky 
 
6.1 Předmětem veřejné zakázky jsou: služby. 
 
6.2 Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba veřejné zeleně, čištění komunikací  (vč. 
zimní údržby) v MČ Brno – Líšeň, lokalita poliklinika Horníkova 34: 
 

a) Údržba zeleně 
b) Čištění komunikací a chodníků mimo zimní období 
c) Zimní údržba komunikací a chodníků 

 

7 Technické podmínky 
 
7.1 Technické podmínky jsou stanoveny definicí poptávaných ploch, která je součástí této 
zadávací dokumentace. 
 
7.2 Uchazeč, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických a 
technologických specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění 
prací a dodávek jejich dodržení. 
 
7.3 Veřejná zakázka musí být realizována s vysokou kvalitou provedených činností v rámci 
všech fází plnění, plně souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická 
řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že použité 
materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky. 
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7.4 Každá položka položkového rozpočtu (položky soupisu prací -§4 vyhl. č. 230/2012 Sb.)- 
bude vyplněna, nesmí mít nulovou hodnotu. Bude-li vyplněný slepý položkový rozpočet 
obsahovat nulovou položku, má zadavatel za to, že je položka zakalkulována jinde v rozpočtu. 

 
7.6 Zjistí-li uchazeč po provedené prověrce dokumentace rozpor, měl by podat žádost o 
dodatečnou informaci.  
 
Seznam poptávaných služeb: 
1. Údržba zeleně  

a) Sečení trávníků – počet sečí dle aktuálních klimatických podmínek (minimálně 
však 5 x ročně). Zahájení při výšce porostu cca 15-20 cm na výšku cca 4-7cm. 
V případě mulčování, kdy nebude pokosená hmota shrabána a odvezena je nutno 
postupovat podle bodu č. 6, ČSN 83 9051 – parkový (rekreační) trávník. Tzn. počet sečí 
min. 5/rok při výšce porostu cca 10cm (+ max 30%) na výšku cca 4cm, zametení 
chodníků a ostatních ploch dotčených sečením. Vyžínání pod lavičkami, okolo keřů, 
stromů apod., pokos ve svazích mezi stromy a keři. 

b) Jarní a podzimní sběr listí – min. 4 x ročně, první dva sběry dle klimatických 
podmínek v podzimních měsících, třetí po prvním zámrzu a čtvrtý v jarních měsících po 
odtání sněhu. 

c) Sběr smetí a papírů na plochách veřejné zeleně a komunikací - na všech veřejně 
přístupných prostranstvích, včetně keřových porostů, zákoutí komunikací a parkovišť 
min. 1x týdně, vždy v pondělí (jinak dle dohody s referentem polikliniky).  

d) Ošetření porostů - pravidelný tvarovací řez keřů, keřových skupin a živých plotů 
(2x ročně), zmlazovací řez či průklest keřů, pletí záhonů a nezapojených keřových 
výsadeb, odstranění náletových dřevin do prům. 10cm, bezpečnostní řez stromů, 
odstranění suchých a zlomených větví, zkrácení větví zasahujících do objektů, budov a 
průchodného profilu, odstranění výmladků. 

2. Čištění komunikací a chodníků mimo zimní období 

a) Ruční a strojní metení (mokrá forma), ruční odstraněni hrubých nečistot 
v odvodňovacích žlabech a anglických dvorcích, průběžné zajištění průtočnosti 
odvodňovacích žlabů a kanalizačních vpustí (mimo vpustí vozovek) včetně jejich 
případného vyčištění, odstraňování naplavenin z chodníků a zpevněných ploch. 
Zametání a odvoz spadlého listí ze zpevněných ploch a chodníků. Odstranění 
přerostlého drnu - odstranění trávy podél obrubníků a v přídlažbách vozovek i podél 
obrubníků a v plochách chodníků a zpevněných ploch včetně chemického ošetření proti 
prorůstání plevelů a trav v uvedených komunikačních plochách (min. 7x v termínu od 
1.4.-31.10., vždy alespoň 1x měsíčně). 
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3. Zimní údržba komunikací a chodníku / dále jen ZÚ /  

a)  Zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků inertním a chemickým 
posypem a plužením. Posyp bude prováděn dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plužení bude prováděno tak, že 
sníh bude odhrnován mimo prostor zaparkovaných vozidel, vždy do prostoru zeleně.  
Zhotovitel zajistí odvoz sněhu z komunikací v případě kalamity. Bez ohledu na níže 
uvedená kritéria zhotovitel bezpodmínečně zajistí, aby při pádu sněhu v nočních a 
ranních hodinách, byla ZÚ provedena nejpozději do 7:00 hodin ráno. Kritéria pro 
provádění ZÚ jsou uvedena v příloze č. 6 a 7 vyhl. č. 104/1997 Sb.- Plán a organizace 
zimní údržby. Pracovní verze mapových podkladů pro provádění ZÚ budou předány 
zhotoviteli vždy do 30.9. Zhotovitel je odpovědný za škody vzniklé při provádění zimní 
údržby vyplývající z neprovedení nebo pozdním provedením posypu na komunikacích 
a chodnících. 

 

7A. Přebírání prací 
 
7.1. Provedené práce bude zhotovitel předávat objednateli ihned po dokončení prací. Na 

provedené práce bude vystaven přebírací protokol o provedených pracích. Protokol bude 

obsahovat, mimo jiné, soupis zjištěných závad a termín jejich odstranění. Dle potřeby budou 
provedené práce předávány průběžně. Přebírací protokol bude za objednatele podepisovat 

pověřený pracovník (referent polikliniky). 
 

8. Opatření při vadném plnění 

 
8.1. Zhotovitel zajistí odstranění závad z nedostatečného provádění prací a to na základě ústního, 

telefonického, případně písemného upozornění objednatele v co nejkratší možné lhůtě. 

8.2. Kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného plnění sjednaných prací, hlášení 
závad a hlášení o jejich odstranění bude zajišťován telefonicky nebo e-mailem. 

Kontakt objednatele: tel: 544 210 124, 544 134 233 e-mail: jiri.bobus@sm-
lisen.cz, referent polikliniky 

Kontakt zhotovitele, tel:  

8.3. Zjistí-li objednatel 2x v jednom měsíci vadné plnění byť i v jediné činnosti resp. nedodržení 

i jediného kritéria, které je uvedeno v předmětu smlouvy, provede při úhradě faktury srážku 20% 
z příslušné fakturované měsíční částky. Při vyšší četnosti neplnění kritérií nebo lhůt bude činit 

srážka 30%. 
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8.3.1. Při zjištění opakovaných vad plnění předmětu činnost této výzvy, ve dvou po sobě 

následujících měsících, může odběratel odstoupit od smlouvy, a to k prvnímu dni následujícího 
měsíce. Vadné plnění bude zhotoviteli oznámeno písemně s uvedením místa vadného plnění 

nebo bude uvedeno v přebíracím protokolu. 
8.3.2 Při porušení pracovních povinností dle čl. 8, bod 8.3. a následujících, může odběratel 
odstoupit od smlouvy.  
8.4 Název       Kód předmětu CPV   

Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně  77000000-0  
 
9 Pokyny pro zpracování nabídky 
 
9.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyloučí. 
 
9.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále v listinné podobě. 
 
9.3 Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem 
obsažených materiálů (nikoliv volné listy), doporučujeme dodržet posloupnost obsahu nabídky: 
 
1)  Krycí list nabídky – Příloha č. 1 
2)  Čestné prohlášení o splnění kvalifikační předpokladů uchazeče – Příloha č. 2 
3)- Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek – Příloha č. 3 
4)- Čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona  
5)- Nabídková cena – Příloha č. 4 
6)- Seznam případných subdodavatelů – Příloha č. 5 
7)- Závazný text návrhu smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče 
10)- Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za obchodní 
tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace povahy veřejné, jako 
kvantifikovatelná kritéria hodnocení  
12)- Doklad o složení jistoty 
 

10 Doba plnění veřejné zakázky, lhůta dodání, časový harmonogram 
 
10.1 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení. 
 
10.2 Smlouva na dobu určitou.  
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Předpokládaný termín zahájení prací :  duben 2014 
Předpokládaný termín ukončení prací:  duben 2016 
 
10.5 Poptávané služby budou částečně probíhat i v průběhu rekonstrukce budovy polikliniky 
Horníkova 34, Brno – Líšeň 628 00. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné, aby uchazeč při 
stanovení nabídkové ceny, zohlednil i tyto souvislosti (víc na http://www.brno-
lisen.cz/job/detail/410).  
 

11 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
11.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH činí 300 000,-Kč. 
 
11.2 S vítězným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo. Průběžná fakturace zhotovitele bude 
činit 1/24 nabídkové ceny/měsíčně, po dobu platnosti smlouvy. 
 

12 Místo plnění veřejné zakázky 
 
Poliklinika Horníkova 34, 628 00 Brno 
 

13 Požadavky na varianty 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od 
každého uchazeče. 
 
14 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů 
 
14.1 Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. 
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: 

− základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
− profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
− technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 

  
14.2 Základní kvalifikační předpoklady § 53 ZVZ 
 
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením originálu, nebo ověřené kopie: 

− výpisu z evidence Rejstříku trestů právnické osoby uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) a b)) 
− výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárních orgánů uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) a 

b)) 
− potvrzení příslušného FÚ o daňových nedoplatcích (§ 53 odst. 1, písm. f) 
− potvrzení příslušného orgánu či instituce o nedoplatcích na pojistném, sociálním 
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zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§53 odst. 1, písm.h) 

 
Za bezdlužnost uchazeče není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo 
s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.  
 
14.3 Profesní kvalifikační předpoklady  § 54 ZVZ 
 
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením originálu, nebo ověřené 
kopie: 
 
- výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán  
− dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
 odpovídajícím předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
 oprávnění  či  licenci – Poskytování  služeb  pro  zemědělství,  zahradnictví, rybníkářství,  
 lesnictví a myslivost 

 
14.4 Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZV  
 
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů 
předložením originálu, nebo ověřené kopie 
 
- seznamu prací obdobného charakteru realizované dodavatelem v posledních pěti letech, 
které mají obdobný charakter, viz. definice bod 8.4. této výzvy, s uvedením jejich rozsahu a 
doby plnění, a to realizaci alespoň 5 prací obdobného rozsahu a předmětu plnění, tj. komplexní 
údržba veřejné zeleně, čištění komunikací (vč. zimní údržby) v objemu minimálně 300.000 Kč 
bez DPH, za 1 smluvní vztah.  

 
Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

− označení subjektu, pro který byla zakázka realizována; 
− stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného 

v Kč); 
− období, ve kterém byla zakázka realizována 

 
− osvědčení od 5 objednatelů 

 
Každé osvědčení musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- Označení subjektu, pro který byla zakázka realizována 
- Cenu bez DPH 
- Dobu a místo provádění stavebních prací 
- Údaj, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně 

14 A Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele 
 
Zadavatel institut subdodavatele neomezuje. 
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Vymezení pojmu subdodavatele viz. § 17 odst. 1, písm. i) ZVZ. 
 
Uchazeč je povinen uvést procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel 
realizovat. – Příloha č. 6 Výzvy.  
 

Změna subdodavatele musí být písemně zadavateli okamžitě oznámena. 
 
15 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
 
15.1 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 
1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele.  
15.2 Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: 

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 
subdodavatelem  

 a 
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) a d) zákona. 

 
15.3 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§ 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 
 

16 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky, zahraničním dodavatelem 
 
16.1 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) (tj. základní kvalifikační 
předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) (tj. 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. 
 
16.2 Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma 
§ 54 písm. a) zákona) a § 50 odst. 1 d) (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat 
všichni dodavatelé společně. 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně 
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
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vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
16.3 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 
ZVZ. 
Základní kvalifikační předpoklady musí zahraniční dodavatel splnit jak ve vztahu k České 
republice, tak k zemi sídla, místa nebo bydliště. Doklady musí být v původním jazyce 
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, nevztahuje se slovenského 
jazyka. 
 

16A Jistota 
 
16A.1 Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 67 ZVZ ve výši 6 000,-Kč. 
 
16A.2 Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na depozitní účet 
zadavatele, č. ú.: 107-6984340207/0100 , vs: IČ uchazeče. Částka musí být složena na účet 
zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.  
16A.3 Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve 
prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě 
předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky 
kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky 
nebo pojištění záruky bude součástí originálu nabídky. Pokud uchazeč požaduje vrácení 
originálu listiny bankovní záruky, musí nabídka obsahovat originál listiny bankovní záruky ve 
vyjímatelném obalu. 

16A.4 Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena 
tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 
zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli 
pojistné plnění. 

16A.5 Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil 
nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou 
součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na 
pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků 
zúčtovaných peněžním ústavem. 

 

17 Hodnotící kritéria 
 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
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18 Způsob hodnocení 
 
18.1 Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen, na první 
místo bude zařazena nejnižší nabídková cena bez DPH, na druhé místo bude zařazena druhá 
nejnižší nabídková cena bez DPH, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena bez DPH a tak 
dále. Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena bez DPH. 
 
18.2 V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen, bude pořadí určeno dle pořadí doručení 
nabídky zadavateli.  
Podoba nabídkové ceny: na 2 desetinná místa, 
Podoba značení pořadí došlých nabídek: po minutách. 
 

19 Požadavky na jednotný způsob uvedení nabídkových cen 
 
19.1 Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých 
korunách na 2 desetinná místa. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. 
 
19.2 Cena bude obsahovat potřebné dodávky, práce, likvidaci odpadu a veškeré další činnosti 
tak, aby ceny uvedené, byly konečné. 
19.3 Neplatí pro změnu cen způsobenou změnami právních předpisů. 
 

20 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek  
 
20.1 Nabídky doručte nejpozději dne 29. 4. 2014 do 8,00 hod. 
 
20.2 Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou v zabezpečených 
obálkách s označením: 
 
Výzva „Komplexní údržba veřejné zeleně, čištění komunikací (vč. zimní údržby) v MČ 
Brno – Líšeň, lokalita poliklinika Horníkova 34” - NEOTVÍRAT 
 
20.3 Zabezpečenou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená razítkem, přes přelep a 
parafovaná. Na přední straně obálky bude uveden název a sídlo uchazeče. 
Osobně podané nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek na sekretariátě Úřadu 
městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, II. poschodí. Příjem v úřední dny– pondělí a středa od 8. 00 
do 17. 00 hod., v ostatní dny od 8. 00 do lhůty pro podání nabídek. Pro vstup do úřadu mimo 
úřední dny použijte domácí telefon. 
 
20.4 Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na 
ni, jako by podaná nebyla. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. 
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 
 
20.5 Otevírání obálek s nabídkami začne dne 29.4.2014 v 16:00 hod. v kanceláři starosty MČ 
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Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. 
 

21 Profil zadavatele 
 
21.1 Zadávací dokumentace, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek (Výzva s přílohami) je v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele 
http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, a to ve lhůtě min. do ukončení 
zadávacího řízení. 
 
21.2 Veškeré dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku - dotazu k zadávacím 
podmínkám, budou umístěny na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 
Zadavatel nebude odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny 
později, než 3 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek, tedy ve lhůtě stanovené 
zákonem. 
Dodatečné informace nebudou poskytovány telefonicky. 

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 
uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, 
včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné 
zakázce. 
 
21.3 V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění 
společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky.  
 
Prohlídky místa plnění  
16. 4. 2014  1. Prohlídka v 9,00 hod., 2. prohlídka ve 13,00hod. 
 
Sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy polikliniky Horníkova 34, Brno 628 00. 
Kontaktní osoba pan Jiří Bobuš, odborný referent, tel.: 544 210 124, 602 381 430. Termín 
prohlídky je pro všechny účastníky jednotný. 
 
21.4 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle §§ 60 odst. 2, 76 odst. 6, bude uveřejněno na 
profilu zadavatele http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. Okamžik 
uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele je okamžikem doručení uchazeči. 
 
21.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 odst. 4, bude do 5 pracovních dnů 
po rozhodnutí uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. Okamžik uveřejnění rozhodnutí na profilu 
zadavatele je okamžikem doručení všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. 
 
Poučení dle § 110 odst. 4 a §82 odst. 1 
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Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky máte právo podat námitky, a to do 10 dní ode 
dne doručení rozhodnutí o výběru k zadavateli předmětné zakázky. Zadavatel nesmí před 
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 
odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81. 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je, v souladu s čl. 18 Výzvy, zveřejněno do 3 
pracovních dní na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění je okamžikem doručení. 
Rozhodnutí o vyřazení uchazeče je, v souladu s čl. 18 Výzvy, zveřejněno do 3 pracovních dní 
na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění je okamžikem doručení. 
 
22 Další podmínky 
 
22.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 ZVZ zrušit, 
odmítnout veškeré předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit 
zadávací podmínky veřejné zakázky. 
 
22.2 Zadavatel neprodleně zadávací řízení zruší, je-li naplněna skutečnost dle § 84 odst. 1 
ZVZ. 
 
22.3 Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel v nabídce uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 
 
22.4 Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom vyhotovení a nebudou se 
uchazečům vracet.  
 
22.5 Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 
 
22.6 Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona 
zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně 
jejích případných změn a dodatků v souladu s čl. 9. Výzvy – vyznačení obchodního 
tajemství dle § 504 NOZ. 
 
22.7 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel 
povinen ve smyslu § 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou 
cenu za toto plnění.  
 
22.8 Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným 
uchazečem ve smyslu § 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části 
veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok, zadavatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam 
subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit 
na svém profilu zadavatele. 
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22.9 Nepředloží-li dodavatel seznam subdodavatelů podle §147a odst. 5 ZVZ jimž za plnění 
subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny zakázky se dopustí správního deliktu 
dodavatelů dle § 120a ZVZ. 
 
22.10 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
případně vyjasnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
22.11 Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
22.12 Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je 
důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto 
otevřeném řízení. 
 
22.13 Zadavatel bude komunikovat s uchazeči především prostřednictvím datových schránek, 
profilu zadavatele a e-mailu. 
 

23 Obchodní podmínky 
 
23.1 Platební podmínky Zadavatel nepřipouští zálohové platby. Zadavatel připouští 
průběžnou fakturaci na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací, poskytnutí služeb 
se splatností 21 dnů od jejího doručení.  
 
V souvislosti s režimem přenesení daňové působnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty) dodavatel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, vystaví 
a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.  
Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty. 
 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení 
sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu 
zhotovitelem.  
 
23.2 Údaje o objednateli: 
19.1.1 Zadavatelem díla je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 
65349644, Bankovní spojení: 7239300277/0100. 
V technických věcech je za zadavatele oprávněn jednat ing. David Čech, technik SPRÁVY 
MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., tel.: 544233693, mobil: 608635955. 
 
19.1.2 Fakturační adresa je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 
65349644, 628 00 Brno. 
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23.3 Poskytování informací  
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
23.4  Záruční lhůta 
23.4.1 Záruční lhůta je omezená u prací a služeb s krátkodobým účinkem (úklidové práce, 
čištění, pletí, tvarování a zdravotní řez zeleně, údržba trávníku, pletí, kultivace apod.) a u použité 
výrobků a materiálů s časově omezeným účinkem nebo životností (chemické odplevelení, 
postřiky apod.). U prací s krátkodobým účinkem lze uplatnit reklamaci do druhého pracovního 
dne od provedení prací. U použitých materiálů s omezenu životností se záruční lhůta odvíjí od 
účinnosti či životnosti použitého materiálu stanovené výrobcem. 
23.4.2 Záruka se nevztahuje: 

a) na závady způsobené vlivem nepříznivých přírodních vlivů a živelných pohrom 
b) na závady vzniklé vlastním přičiněním objednatele či zásahy třetích osob 
c) na závady vzniklé nevhodným zacházením a vandalstvím 
d) na poškození způsobené zvířaty 

 
23.5  Pojistná smlouva 
Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, výše plnění min. 
100 000,-Kč, odpovědnost za škodu způsobenou souvislosti s prováděním činnosti, viz. definice 
bod 8.4 této výzvy ve výši plnění minimálně 50.000 Kč). Sjednání pojištění je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli při uzavření smlouvy o dílo a následně kdykoliv na žádost objednatele. 
 
23.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět zakázky a tím i změnit nabídkovou cenu, a to 
vše s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele. 
 
23.7 Smluvní sankce 
Za nepředložení seznamu subdodavatelů podle §147a odst. 5 ZVZ jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10 % z celkové ceny zakázky v daném termínu zadavateli, bude za každý den 
prodlení účtována sankce ve výši 1.000,-Kč. 
 
23.8 Další požadavky na smlouvu  
Zadavatel předkládá vlastní návrh smlouvy. Obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu 
s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 
stavební práce. 
 
23. 9 Změny smlouvy 
Zájemce bude počítat s tím, že předložený návrh smlouvy může být před vlastním uzavřením 
smlouvy doplněn o další dohodnutá zpřesňující ustanovení, která však nebudou v žádném 
případě měnit podstatné náležitosti smlouvy, které jsou definovány v § 82 odst. 7 ZVZ. 
 
23. 10 Odstoupení od smlouvy 
23.10.1 Smluvní vztah založený touto rámcovou smlouvou může skončit: 
a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána 
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b) dohodou smluvních stran 
c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která 
počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena 
zhotoviteli. 
d) odstoupením objednatele od smlouvy při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele, 
za což se považuje zejména neplnění stanovených termínů provedení jednotlivých zakázek nebo 
jejich částí (minimálně ve dvou případech), neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných 
projektovou dokumentací, provádění prací v rozporu s touto dokumentací nebo s pokyny 
objednatele, či předání prací s vadami a nedodělky (minimálně ve dvou případech). Odstoupení 
od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno zhotoviteli a musí v něm být uveden důvod a 
termín, ke kterému objednatel od smlouvy odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení 
účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení zhotoviteli. 
e) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případech stanovených občanským zákoníkem 
nebo sjednaných v této smlouvě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení. 
23.10.2 Vztahy účastníků z této smlouvy o dílo se řídí příslušnými ustanoveními zákona o 
veřejných zakázkách a občanského zákoníku. 
23.10.3 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. 
23.10.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel. 
23.10.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ............ 
schůzi konané dne 
 
V Brně dne  ….............. 
       Mgr. Břetislav Štefan 
       starosta MČ Brno-Líšeň 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění kvalifikační předpokladů uchazeče 
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona 
Příloha č. 5: Nabídková cena 
Příloha č. 6: Seznam případných subdodavatelů 
Příloha č. 7: Závazný text návrhu smlouvy 
Příloha č. 8: Soupis prací, výkaz výměr, slepý položkový rozpočet 
Příloha č. 9: Projektová dokumentace 
Příloha č. 10: Identifikace – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za 
obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace povahy veřejné, jako 
kvantifikovatelná kritéria hodnocení 
 
Zveřejnění umožňující dálkový přístup, a to na profilu zadavatele. 
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Od:.......................................    Do:........................................................ 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele. 
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