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Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na dodávky a služby v rámci realizace projektu ATCZ234 - SYMBIO 

 
„REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO 

KONCEPTU - STUDIE“   
 

zadávanou v souladu s Příručkou pro příjemce Program Interreg V-A AT-CZ, Postupy na české 
straně programového území – v případě veřejných zakázek, jejich zadávání neupravuje 
Zákona o zadávání veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., postup zadání v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020  
 

Název veřejné zakázky: 
Realizace ukázkových přírodních lokalit a zpracování 

modelového konceptu - studie 

Druh veřejné zakázky: Dodávky a služby 

Druh výběrového řízení otevřená 

Zadavatel 

Název: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. 

IČ : 70851131 

Adresa sídla: Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Právní forma: spolek 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Ing. Hejátková Květuše 

Kontaktní osoba: Olga Křížová 

Telefon: 724144401 

E-mail: krizova@zeraagency.eu 

  
 
                                                                                    
 
1. Vymezení předmětu výběrového řízení a jeho technická specifikace 

Předmětem plnění výběrového řízení jsou dodávky a služby se zaměřením: 
Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava 
půdního povrchu,  dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle 
zadání. 
 
Předmět plnění zakázky: - podrobný popis je přílohou číslo 1 (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E) 
zadávací dokumentace 
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Předpokládaný rozsah celkového plnění je cca 957 tis. Kč bez DPH (zakázka malé hodnoty) 
 
Klasifikace předmětu  
Druh       

 

45000000-7 Stavební práce 
77300000-3 Zahradnické služby 
71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza 

 

Obecné informace o projektu www.zeraagency.eu 
 
b) Doba a místo plnění zakázky malého rozsahu 

Zahájení do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy 
Ukončení do 170-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
- jednotlivé lokality jsou definovány v technické specifikaci (Dešov, Náměšť nad 

Oslavou, Slavkov) 
  

2.  Kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky: 
 

Zadavatel požaduje v nabídce prokázat splnění následujících základních kvalifikačních 
předpokladů (čestným prohlášením) 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 
č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené 
podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou 
osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické 
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a 
vedoucí pobočky závodu, 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, 
musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž 
vedoucí pobočky;  

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní 
zachycen splatný daňový nedoplatek, 
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c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek 
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek 
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 

e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, 
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
Zadavatel požaduje v nabídce předložit tyto doklady v rámci doložení profesních 
kvalifikačních požadavků: 

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 134/2016 Sb. s doložením výpisu z jiné evidence, pokud je v nich 
dodavatel zapsán. Stačí doložit v prosté kopii. 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění. Stačí doložit v prosté kopii. 

 

Účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními a doklady 
stanovenými a požadovanými zadavatelem (příloha B1).  

3.    Hodnotící kritérium pro zadání zakázky: Nejnižší nabídková cena bez DPH 
 
4.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK) a bude ji možné překročit pouze 
v případě změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, 
snížení) sazby DPH.  
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH“),  samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena bude zpracována v podrobném členění dle předmětu plnění a bude 
zachycena na cenovém listu nabídky (příloha A2). 

Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění 
veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné 
splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, 
které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. Všechny náklady a výdaje spojené 
s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 
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5.  Obchodní a platební podmínky 
Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně 
provedeným pracem.  Splatnost faktur je stanovena na 30 dní. 

Zakázka se vztahuje k projektu, který bude spolufinancovaný ze zdrojů EU, konkrétně 
z Programu Evropská územní spolupráce Program Interreg V-A AT-CZ. Z tohoto důvodu 
uvede dodavatel ve smlouvě, že je osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy (příloha C1), na nichž 
zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.  

Zadavatel předpokládá, že v návrhu smlouvy dojde ze strany účastníka k dalšímu doplnění 
údajů nezbytných pro vznik návrhu smlouvy, upřesnění či konkretizaci údajů (cenové údaje), 
které však nesmějí zhoršovat postavení zadavatele, než jak je uvedeno v zadávacích 
podmínkách. Takto doplněný návrh smlouvy účastník předloží s nabídkou jako svůj návrh 
smlouvy na výběrové řízení. 

V případě, že zadávací dokumentace či její přílohy obsahují přímé či nepřímé odkazy přímé na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, uchazeč může u vždy nabídnout obdobné alternativní plnění, 
rovnocenné řešení při dodržení technických parametrů. 

 
6. Podmínky pro podání nabídky 

a) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení. 

b) Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednom originále, v písemné formě a to buď 
osobně nebo poštou na adresu zadavatele: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální 
agentura, z.s., Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené Neotvírat – soutěž – Realizace 
ukázkových přírodních lokalit a zpracování modelového konceptu - studie. Všechny  
náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

d) Lhůta pro podání nabídky končí 10.5.2022 v 10:00 hodin 

e) Nabídku je možné doručit každý pracovní den do podatelny ZERA – Zemědělská a 
ekologická regionální agentura, z.s., Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou, v době 
od 8:00 hod. do 13:00 hod.. V pondělí a středu do 16:00 hodin, poslední den pro 
předložení nabídek do 10:00 hod. 

a. Nabídka musí obsahovat: 

f) Krycí list nabídky (příloha A1) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a 
kontaktní údaje. 

g) Vyplněný formulář s údaji pro hodnocení nabídek (příloha A2) 
h) Závazný návrh smlouvy, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací 

dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat, a to 
v listinné podobě. (příloha C1) 
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i) Čestné prohlášení a doklady k prokázání kvalifikace a základní způsobilosti (příloha B1) 
j) Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha B2) 
k) Dílčí podkladové podrobné rozpočty 

 
7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a práva zadavatele 
Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky „Výzvy k podání 
nabídky a zadávací dokumentace“ z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve 
stanovené lhůtě. Nabídky zájemců, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, nebudou 
hodnoceny. Nabídky podané zájemci zůstávají vlastnictvím zadavatele. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo 
doplnit podmínky „Výzvy k podání nabídky“, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu 
zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný ze zájemců nemá ani 
v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 
Otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání 
nabídek. Otevírání obálek proběhne dne 10.5.2022 ve 12:00 hodin v budově sídla 
zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo veškerou komunikaci a oznámení a výsledky a informace týkající 
se výběrového řízení uveřejnit na portále https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-
a-institucionalni-spoluprace/atcz234_symbio/udalosti a uveřejněním jsou tyto doklady 
považovány za doručené 
 

8.    Další ustanovení 
a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
c) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může 
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

d) Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci a předmětu plnění a to písemně na e-mail: krizova@zeraagency.eu 

e) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti  

f) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou 
akceptovány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

g) Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude 
následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů 
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.  

h) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, nevybrat žádného uchazeče, 
odmítnout všechny nabídky. 

 
 
 
V Náměšti nad Oslavou dne  29.4.2022 

 Ing. Květuše Hejátková 

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz234_symbio/udalosti
https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz234_symbio/udalosti
mailto:krizova@zeraagency.eu
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