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Úvodní informace
Zadávací řízení veřejné zakázky probíhá postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému podle § 138 a násl. zákona. Zadavatel
postupuje v zadávacím řízení přiměřeně podle pravidel pro užší řízení dle § 58 zákona. Zadávací řízení
probíhá v podlimitním režimu.
Dodavatel veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému realizuje předmět veřejné
zakázky vždy v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.
Podáním žádosti o účast přijímá dodavatel zadávací podmínky zadávacího řízení, a to vždy ve smyslu
uveřejněných vysvětlení, doplnění či změn zadávací dokumentace učiněných před uplynutím lhůty pro
podání žádostí o účast. Předpokládá se, že se dodavatel s těmito podmínkami seznámil a v plném
rozsahu jim porozuměl.
Jsou-li v zadávací dokumentaci zavedení dynamického nákupního systému nebo jednotlivých
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jako „DNS“) uvedeny odkazy
na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout
rovnocenné řešení.
Zpracovatelem zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 36 odst. 4 zákona je zástupce
zadavatele. Zástupce zadavatele zpracoval zadávací podmínky v souladu s pokyny zadavatele.

Elektronický nástroj
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cenakhk.cz.
Veškeré úkony včetně podání žádosti o účast provede dodavatel elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Pro použití elektronického nástroje E-ZAK musí dodavatel provést registraci v tomto
elektronickém nástroji.
Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním
e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v detailu veřejné zakázky
na profilu zadavatele.
Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese
https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na
kontaktní e-mail zástupce zadavatele vz@cirihk.cz.
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb v oblasti péče o zvláště
chráněná území v Královéhradeckém kraji. Péče je rozdělena do dvou kategorií: kosení travních
porostů a realizace a obnova značení hranic těchto území.
Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických,
obchodních a smluvních podmínek, specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141
ZZVZ v rámci zavedeného DNS v elektronickém nástroji.
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2.1

Kategorie DNS
DNS je rozdělen na kategorie podle § 138 odst. 1 ZZVZ, podle vymezeného předmětu plnění,
které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které Zadavatel plánuje v DNS
zadávat.
Kategorie A

Kosení travních porostů

Kategorie B

Realizace a obnova značení

2.2

Dodavatel může podat žádost o účast v jedné kategorii nebo ve všech kategoriích, podle své
schopnosti plnit veřejné zakázky.

2.3

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
Kategorie A

Kategorie B
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77100000-1

Zemědělské služby

77300000-3

Zahradnické služby

77312000-0

Služby související s odstraňováním plevele

44220000-8

Výrobky stavebního truhlářství

45421150-0

Instalace a montáž nekovových truhlářských předmětů

22000000-0

Tiskařské výrobky a související produkty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena
Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

3.000.000

Tato předpokládaná hodnota představuje celkový souhrn předpokládaných hodnot všech dílčích
veřejných zakázek, které Zadavatel plánuje zadat za dobu trvání tohoto dynamického nákupního
systému.
Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky.
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Doba a místo plnění
4.1

Doba plnění
Dynamický nákupní systém je zaveden na dobu určitou do 31. 12. 2020. Konkrétní termíny
realizace dílčí veřejných zakázek bude uvedeno v každé jednotlivé výzvě k podání nabídky.

4.2

Místo plnění
Místem plnění je Královéhradecký kraj.
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Podmínky kvalifikace
5.1

Základní způsobilost

Podmínky základní způsobilosti pro všechny kategorie
Způsobilým není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) má 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) je v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,
proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku
podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku
podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a
vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:


výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a);



potvrzení příslušného finančního úřadu a zároveň písemného čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani, to vše ve vztahu k písm. b);



písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c);



potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d);



výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

K prokázání některých částí základní způsobilosti doporučuje zadavatel dodavatelům užít vzor
čestného prohlášení dle přílohy č. 2 zadávacích podmínek.
5.2

Profesní způsobilost

Podmínky profesní způsobilosti pro všechny kategorie
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
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5.3

Technická kvalifikace

Podmínky technické kvalifikace pro kategorii A
K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu významných
služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
Ze seznamu služeb musí vyplývat realizace alespoň tří (3) zakázek na služby, jejichž
předmětem bylo provádění péče – kosení travních porostů. Součet hodnoty těchto služeb musí
být alespoň 20.000 Kč bez DPH (nebo 20.000 Kč v případě, že dodavatel není plátcem DPH).
Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň následující údaje:
•

identifikační údaje objednatele (případně včetně uvedení kontaktních údajů);

•

stručný popis realizovaných služeb;

•

dobu realizace služeb (alespoň termín ukončení v rozlišení na měsíce);

•

hodnotu prací v Kč bez daně z přidané hodnoty
V případě, že dodavatel realizoval předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede
rozsah, v jakém se na plnění podílel.

Podmínky technické kvalifikace pro kategorii B
Pro tuto kategorii zadavatel nestanoví žádné podmínky technické kvalifikace.
5.4

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti kromě
zákonem stanovených výjimek prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:

5.5



výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;



doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;



doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a



písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá seznam poskytnutých služeb vztahující se k takové osobě,
musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Doklady o kvalifikaci
Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanoví, že dodavatel je oprávněn nahradit
v nabídce předložení dokladů čestným prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti
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obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že
mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.
Dodavatel může prokázat splnění příslušných podmínek kvalifikace předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy. Tyto doklady budou součástí dokumentace veřejné zakázky a nebudou
dodavateli vráceny.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Povinnost předložit doklad ve smyslu zadávací dokumentace může dodavatel splnit odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový
odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
5.6

Stáří dokladů při postupu podle § 140 odst. 1 ZZVZ
Zadavatel stanoví, že v případě podání žádosti o účast do již zavedeného DNS ve smyslu § 140
odst. 1 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ, předkládané v žádosti o zařazení dodavatele do již
zavedeného DNS, prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání žádosti o účast.
Zadavatel dále stanoví, že v případě podání žádosti o účast do již zavedeného DNS ve smyslu
§ 140 odst. 1 ZZVZ musí seznam významných dodávek podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
obsahovat významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky přede dnem podání žádosti
o účast.

5.7

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

5.8



podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;



nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a



nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Střet zájmů
Účastník musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této Zadávací
dokumentace čestným prohlášením.
Vzor tohoto čestného prohlášení je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení musí být datováno a podepsáno účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat
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jménem nebo za účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí
být součástí předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.
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Technické, obchodní, smluvní a další podmínky
Technické, obchodní a další smluvní každé dílčí zakázky budou stanoveny v rámci každé dílčí veřejné
zakázky.
Dodavatel podáním žádosti o účast dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele
informace o jeho žádosti v rozsahu dle ZZVZ a jeho prováděcích předpisů.
Zadavatel umožní ve smyslu § 140 ZZVZ po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost
o účast, na základě které jej může zařadit do již zavedeného DNS.
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Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace)
Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky včetně přesného znění žádosti bez
identifikace tohoto dodavatele.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné
žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas,
a to alespoň osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení na e-mailovou adresu dle
kontaktních údajů zástupce zadavatele (vz@cirihk.cz).
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Zpracování, podání a posouzení žádosti o účast
Zadavatel posoudí došlé žádosti o účast z hlediska splnění požadavků Zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
Do DNS budou zařazeni účastníci, kteří podali žádosti o účast prokazující splnění požadavků dle
zadávacích podmínek.
Účastníka, jehož žádost o zařazení nesplňuje zadávací podmínky, zadavatel vyloučí z účasti
v zadávacím řízení a do DNS tohoto účastníka nezařadí.
Žádosti o účast nejsou předmětem hodnocení.
Způsob hodnocení nabídek jednotlivých veřejných zakázek v zavedeném DNS je uveden vždy
ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Žádost o účast v DNS musí být zpracována v plném rozsahu elektronicky a v českém jazyce.
Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení ve své žádosti o účast předložil krycí list ve
struktuře podle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v žádosti o účast nad rámec
povinností uvedených v zadávacích podmínkách, přihlížet. Náklady na vypracování žádosti o účast
zadavatel nehradí.
Dodavatel je povinen podat žádost o účast elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.
Dodavatel je oprávněn podat svou žádost o účast podle § 139 ZZVZ ve lhůtě, která je uvedena
v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.
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Závěrečná ustanovení
Zahájení zadávacího řízení bylo
č. RK/7/456/2020 ze dne 16. 3. 2020.

schváleno

usnesením

Rady

Královéhradeckého

kraje

10 Přílohy zadávací dokumentace
1. Krycí list žádosti o účast
2. Vzor prohlášení k základní způsobilosti a neexistenci střetu zájmů
3. Plán veřejných zakázek v DNS pro rok 2020
Za zástupce zadavatele

JUDr. Bc. Digitálně
podepsal JUDr. Bc.
Lukáš Korych
Lukáš
Datum: 2020.04.01
16:07:39 +02'00'
Korych
………………………
ředitel
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