OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel:
Město Litomyšl, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 00276944, zastoupené Mgr. Danielem
Brýdlem, LL.M., starostou
Název zakázky:
Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a
živočichů v ORP Litomyšl
Druh zakázky:
služby
Financování předmětu zakázky:
Tento projekt je spolufinancován z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného
z Norských fondů 2014–2021.
Lhůta pro podání nabídky:
Do 22. 3. 2021 do 9:00 hod.
Místo pro podání nabídky:
Informace jsou uvedeny v části „Způsob podání nabídky“.
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je realizace managementových opatření na 11 lokalitách, jejichž přesný rozsah vyplývá
ze zpracované projektové dokumentace „Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů
a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl“. Jedná se především o výřezy křovin a
likvidaci dřevní hmoty, seče lokalit křovinořezem, včetně pohrabání, odvezení a likvidace hmoty, mechanické
narušení drnu, odstranění drnu, odbahnění tůní, výsev kokrhele luštince atd.
Kritéria hodnocení:
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s kompletním plněním zakázky za celou dobu plnění.
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
Metoda hodnocení nabídek:
Hodnocení bude provedeno prostým seřazením nabídek dle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší,
přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Nerelevantní.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku k veřejné zakázce s názvem „Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a
stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl“ je účastník povinen podat písemně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.litomysl.cz.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v tištěné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem, než

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.litomysl.cz.
Zadavatel uvádí, že není požadováno podat nabídku elektronicky podepsanou.
Zadavatel doporučuje dodavateli s časovým předstihem vyzkoušet správnou funkčnost nastavení
elektronického nástroje v rámci internetového prohlížeče a podání nabídek v testovacím prostředí viz odkaz
dále. Test nastavení prohlížeče v levém menu elektronického nástroje E-ZAK nebo na adrese
https://zakazky.litomysl.cz/test_index.html.
V případě že budete potřebovat radu s podáním nabídky, můžete se obrátit s dotazem na odbornou podporu
elektronického nástroje E-ZAK na tel. 538 702 719, případně přímo na zadavatele. Veškeré potřebné
informace pro podání nabídky najdete na https://www.ezak.cz/.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je vzorová smlouva o dílo Města Litomyšl, kterou musí uchazeč v
plném rozsahu akceptovat. Text vzorové smlouvy je závazný a uchazeč ho nesmí doplňovat ani jinak
upravovat. Účastník do návrhu smlouvy vyplní pouze nabídkovou cenu, kontaktní údaj, případně kolonky
označené takto „……………“.
Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Všechny dokumenty, které musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem či za dodavatele, je nutné do
elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF),
případně mohou být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
(elektronický podpis není v této fázi VŘ vyžadován).
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších
vedlejších nákladů, a to v členění:
Cena bez DPH, hodnota DPH a celková cena s DPH.
Metoda hodnocení nabídek:
Hodnocení bude provedeno prostým seřazením nabídek dle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší,
přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
V případě dotazů k zakázce je možné se písemně obracet ve věcech:
realizačních: Mgr. Vratislav Laška, PhD.
e-mail: vratislav.laska@litomysl.cz
administrace veřejné zakázky: Ing. Jaromír Drábek
e-mail: jaromir.drabek@litomysl.cz
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je vzorová smlouva o dílo Města Litomyšl, kterou musí uchazeč v
plném rozsahu akceptovat. Text vzorové smlouvy je závazný a uchazeč ho nesmí doplňovat ani jinak
upravovat. Účastník do návrhu smlouvy vyplní pouze nabídkovou cenu, kontaktní údaj, případně kolonky

označené k vyplnění.
Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Účastník je povinen k návrhu smlouvy předložit všechny přílohy, které jsou uvedeny dále. Všechny dokumenty,
které musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem či za dodavatele, je nutné do elektronického nástroje
vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF), případně musí být podepsány
elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Doporučené obsahové členění nabídky je následující:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo
Příloha č. 3 - Slepý rozpočet
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
Příloha č. 5 – Technická specifikace
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů
v tomto členění:
celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout i další činnosti, které nejsou
výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny.
Doba a místo plnění zakázky:
Zhotovitel zahájí práce a činnosti na realizaci díla dne 1. 4. 2021, ne však dříve, než nabyde smlouva účinnosti.
Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce a činnosti na díle a provést dílo do 30. 10. 2023.
Místo plnění je uvedené v projektové dokumentaci „Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako
ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl“, ze dne 22. 09. 2020,
zpracovaná Mgr. Vratislavem Laškou, PhD., Příloha č. 4 – Projektová dokumentace.
Požadavky na varianty nabídek:
Varianty nabídek nejsou připuštěny.
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Kontakty:
- ve věcech realizace - vratislav.laska@litomysl.cz
- ve věcech organizace výběrového řízení na jaromir.drabek@litomysl.cz.
V předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: Obnova sekundárních
trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl.
(telefonické dotazy nebudou akceptovány).
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Nerelevantní

Obchodní podmínky
Nerelevantní
Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů
Nerelevantní
Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo
Příloha č. 3 - Slepý rozpočet
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
Příloha č. 5 – Technická specifikace

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
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