11 – k - 2019
Číslo jednací: NZM/2019/375
Na Kačině dne: 1. 3. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„ZAHRADNICKÉ SLUŽBY NA ZÁMKU KAČINA 2019“.
Zadavatel Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7, , IČO: 75075741,
zastoupený doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem (dále jen
„zadavatel“), si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku s názvem: „ZAHRADNICKÉ SLUŽBY NA ZÁMKU KAČINA 2019“.
Služby zahradníka na zámku Kačina
I.

Úvodní ustanovení

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. §
27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato
veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ust. § 31 ZZVZ, zadávána podle zákona.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však
rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí podpůrně ZZVZ a dalšími obecně
závaznými právními předpisy, pokud na ně výzva výslovně odkazuje.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého
rozsahu, označovány jako „účastník“, „dodavatel“, Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „NZM“ případně „zadavatel“ či
„objednatel“.
Veškeré požadavky na technické podmínky jsou vymezeny ve výzvě, zejména pak závazným
textem návrhu smlouvy a jeho přílohami, viz Příloha č. 2.
Nedílnou součástí výzvy jsou všechny její přílohy (1,2)
Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad
podmínky výzvy včetně případných změn nebo doplnění výzvy k podmínkám výběrového řízení.
Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
specifikace a termíny obsažené v podmínkách výběrového řízení a bude se jimi řídit.
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali podmínky výběrového řízení a
jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti s podmínkami výběrového řízení
vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o vysvětlení
výzvy.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k podmínkám výběrového řízení
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění podmínek
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výběrového řízení a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné
vyloučení z výběrového řízení.
II. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zajištění služeb zahradníka a služeb spojených s činností zahradníka ve
vnitřních a venkovních prostorách areálu zámku Kačina, na adrese Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná
Hora v období od 15.3.2019 do 31.12.2019 v rozasahu 2700 hodin.
Základní rozpis požadovaných prací:
Skleník (92 m2)
Každodenní kontrola stavu teploty, vlhkosti, automatické závlahy, rostlin, kontrola výskytů škůdců a
chorob
Zálivka - dle potřeby
Aplikace postřiků proti škůdcům a chorob (dle výskytu)
Aplikace hnojiv - podle období a podle nároků některých druhů rostlin
Pletí
Úklid ve skleníku dle potřeby
- čištění rostlin (odstraňování odumřelých, poškozených a napadených částí rostlin)
- zametání zpevněných ploch
Rozmnožování rostlin
- pro zachování sortimentu ve skleníku
- pro dekoraci zámeckých prostor
Bylinková zahrada (450 m2)
Odplevelování - průběžně
Hnojení – 2 až 3x za vegetaci včetně živého plotu
Stříhání živého plotu 2x za vegetaci
Údržba chodníku 2 až-3x za vegetaci (mechanické čištění)
Průběžná kontrola automatické závlahy
Zámek
Každodenní prohlídka rostlin umístěných v prostorách zámku a rostlin umístěných venku před
zámkem
Každodenní ošetření (závlaha, odstranění odumřelých částí rostlin) osázených květinových nádob
Přesazování pokojových rostlin dle potřeby
Zálivka, hnojení (použití hnojiv pro kvetoucí a ozdobných listem) aplikace každý týden
Aranžování ze suchých i živých rostlin + velikonoční a vánoční výzdoba
Sběr a úprava (odstranění přebytečného materiálu na rostlině ke snadnému sušení rostlin), sušení a
následné uskladnění, obměna a doplňování sušených bylin do zámecké
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Nádvoří zámku
Údržba pískových cest a prostranství
- odstraňování plevele – frekvence dle potřeby
- hrabání a úklid listí

Ostatní plochy
Sečení trávy 4x-6x za sezónu

- arboretum 18690 m2
- za kočárovou 208 m2

Letničkové záhony (4 půlkruhy na předním nádvoří, 2 ovály na zadním nádvoří)
-

Příprava půdy, výsev a výsadba
Odplevelování, zálivka
Likvidace suchých porostů, sběr vhodného materiálu k sušení i pro vazbu

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 490.000,- Kč bez DPH.
IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Smlouva na dobu plnění zakázky bude uzavřena na dobu určitou a to na období 15. březen – 31.
prosinec 2019. Místem plnění je park Kačina.
V. Požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti
Dodavatel je povinen prokázat splnění podmínek základní a profesní způsobilosti dle požadavků
uvedených dále v této výzvě.
Dodavatelé prokáží splnění základní a profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z
jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje způsobilost dle požadavků zadavatele.
Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v daném případě oprávněnou osobou
statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc
udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Z prohlášení musí vyplývat, že dodavatel:
-

splňuje podmínky základní způsobilosti analogicky dle § 74 ZZVZ,

-

disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
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Pokud tak bude zadavatele požadovat, je vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva,
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie níže
uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavřením smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ:
-

výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,

VI. Způsob zpracování nabídky a další podmínky
Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v této výzvě.
Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit
přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána,
tak aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat
opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Obsah nabídky:
1) Krycí list nabídky
Krycí list nabídky bude zpracován dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1. Zadavatel doporučuje, aby
účastník v souvislosti se svojí účastí ve výběrovém řízení jmenoval v krycím listu kontaktní osobu,
která bude odpovídat za veškerou komunikaci se zadavatelem a jíž může zadavatel adresovat
zejména jakékoliv oznámení či žádosti. Krycí list nabídky bude podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat krycí list nabídky na
jiných než výslovně označených místech.
2) Návrh smlouvy
Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou bude předložen v souladu s podmínkami
uvedenými v čl. 8 této výzvy.
Nabídku podá dodavatel v uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle
níže uvedeného vzoru:
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[Poštovní adresa dodavatele]

„Název veřejné zakázky“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Zámek Kačina
Svatý Mikuláš 51
Kutná Hora
284 01

VII.

Hodnotící kritérium a způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za splnění předmětu
veřejné zakázky.
Cenové údaje uvedené v návrhu smlouvy předloženém dodavatelem budou souhlasit s údaji
uvedenými v Příloze č. 1 - Krycí list nabídky.
Nabídka musí obsahovat cenu za předmět veřejné zakázky v tomto členění:
-

cena bez DPH v Kč

-

DPH v Kč

-

celková cena i s DPH v Kč

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s realizací veřejné zakázky. Nabídková
cena dále bude zahrnovat zisk účastníka a veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro
účastníka z podmínek výběrového řízení, o kterých účastník podle svých odborných znalostí měl
vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky
nezbytné.
Celková cena bude překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v Návrhu
smlouvy a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních
předpisů.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
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Nabídky, které budou doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto
výzvou, budou hodnoceny tak, že hodnotící komise posoudí nabídky splňující všechny náležitosti
výzvy z hlediska hodnotícího kritéria.

VIII.

Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně na adresu:
Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora
Provozní doba podatelny:
Pondělí – Pátek 7:00 - 11:00, 12:00 – 14:00
Nabídky je možné podávat nejpozději do 12. 3. 2019, do 10.00 hod.
Kontaktní osoba:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. - ředitel sekce NZM Kačina-Čáslav,
tel.: 724412266, e-mail: pavel.dousa@nzm.cz

IX. Práva zadavatele a ostatní podmínky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo
doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží
v souvislosti s podáním nabídky.
Délka zadávací lhůty (analogicky dle § 40 ZZVZ) je 1 měsíc.
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X. Obchodní podmínky
Obchodní a platební podmínky plnění jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v
Příloze č. 2 této výzvy.
Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu
smlouvy, obsaženém ve výzvě. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu
smlouvy na jiných, než výslovně označených místech. Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem
smlouvy předloženým v nabídce účastníka.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud jedná
jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky
plná moc opravňující tuto osobu k jednání.
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, nesplňuje podmínky výběrového řízení a
účastník výběrového řízení, který takovou nabídku podal, může být vyloučen pro nesplnění
podmínek výběrového řízení.
XI. Přílohy
Nedílnou součástí této výzvy jsou:
1) Krycí list nabídky
2) Smlouva o poskytování zahradnických služeb

Na Kačině dne: 1. 3. 2019

_______________________
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
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