STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor rozvoje – oddělení veřejných zakázek
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/

PODMÍNKY REALIZACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

2/Květinová výzdoba města.
Evidenční číslo zadavatele: 841
Systémové číslo VZ: P20V00000481
URL této zakázky: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002773

Zadavatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO: 00261238
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
(dále jen „zadavatel“)

Administrátor VZ: Petra Šivrová, oddělení veřejných zakázek
tel. +420 412 593 213, e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz

Tyto podmínky realizace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu. Zadávací podmínky jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele.
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1. Základní informace
Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na adrese
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a
dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto nástroje v českém jazyce.

2. Druh veřejné zakázky
služby

3. Předmět plnění zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění květinové výzdoby na sloupech veřejného osvětlení v centru
města Děčín v ulicích Tyršova, Tyršův most, Křížova, Myslbekova, Masarykovo náměstí, Litoměřická
(most), Smetanovo nábřeží (park pod zámkem), ul. 2. polské armády, kruhový objezd Náměstí Svobody.
Konkrétně se jedná o:


dodání rostlinného materiálu ve složení:


















Pelargonium peltatum – muškát převislý jednoduchý,
Pelargonium peltatum – muškát převislý plnokvětý,
Surfinia – surfinie,
Begonia tuberhybrida – begonie hlíznatá převislá,
Begonia semperflorens – voskovka, ledovka,
Sanvitalia procumbens – vitálka plazivá,
Calibrachoa – Milion Bells, minisurfinie,
Diascia – ostruhatka,
Sutera diftusus – Bacopa,
Verbena – sporýš,
Lobelia erinus – lobelka drobná,
Fuchsia – fuchsie,
Scaevola – vějířovka,
Bidens – dvouzubec, Balkongold,
Plectranthus forsteri – Moud, molice,
Dichondra argenta – stříbrný vodopád,
Nepeta – glechoma,



dodání substrátu včetně půdního kondicionéru,



osázení květinových mís,



kompletaci květinových mís,



rozmístění a instalace květinových mís na sloupy veřejného osvětlení (nakládka, rozvoz, vykládka,
bezpečné zavěšení),



následnou péči po celé vegetační období,



pravidelnou zálivku dle klimatických podmínek včetně přihnojování,



pravidelná kontrola minimálně 1 týdně (zdravotní stav rostlin, vitalita rostlin, upevnění mís na
sloupech, utažení háků),



odinstalaci, odvoz a zimní uskladnění květinových mís v sídle firmy,



likvidaci rostlinného materiálu.

Podmínkou je, aby všechny výše uvedené druhy byly ve výsadbách použity, ale pouze tam, kde jsou
stanovištní podmínky pro druhy vhodné. Důležité je zvolit druhy k sobě tak, aby se k sobě esteticky hodily
a měly přibližně stejné nároky na umístění (jižní a slunná stanoviště nebo polostín nebo stín), na zálivku
a hnojení. Minimální počet druhů v jednotlivých mísách a jednotlivých ulicích není omezen. Důležité je
dosáhnout pestrosti výsadeb.
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Jednotlivé druhy sazenic budou zvoleny podle stanovištních podmínek výše uvedených ulic. V květináčích
na Tyršově mostě a v Litoměřické ulici (most) – budou použity pouze sazenice Pelargonium z důvodu
klimatických podmínek. Výsadby mohou být pestrobarevné nebo v jednom barevném tónu – důležité je
posoudit vhodnost v jednotlivých ulicích a přidat také rostliny okrasné listem. Podmínkou jsou kvalitní
sazenice – zdravé a silné rostliny (mateční rostliny) z důvodu požadovaného okamžitého estetického
efektu v ulicích.
Návrh druhů sazenic a barevné složení květinových mís bude pro jednotlivé ulice předložen vždy do
30. 11. kalendářního roku zástupci zadavatele ke kontrole a schválení.
Mobiliář je ve vlastnictví města a sestává se ze 160 dvoustěnných samozavlažovacích mís GREEN CITY
(průměr 850 mm, šířka 425 mm, výška 330 mm, váha 5,5 kg, objem substrátu 38 litrů, objem pro rezervu
vody 4,5 litrů, objem pro zálivku 17 litrů) na 80 sloupech veřejného osvětlení včetně háků a jsou umístěny
ve výšce cca 2,80 m.

4. Lhůty plnění
Zahájení plnění: 01.11.2020
Ukončení plnění: 31.10.2022
S vítězným účastníkem bude uzavřena smlouva o dílo s 2 měsíční výpovědní lhůtou tj. od 1.11.2020 do
31.10.2022.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu je
splnění kvalifikace.
Zadavatel bude u vybraného účastníka posuzovat, zda splňuje kvalifikaci:
5.1
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží podepsané čestné prohlášení
dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (vzor Příloha č. 1).
5.2
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,
Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace budou předloženy v prosté kopii.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 600 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň zadavatelem stanovena jako maximální cena za
předmět plnění veřejné zakázky, tzn., jedná se o obchodní podmínku, pro jejíž nesplnění bude nabídka
účastníka z hodnocení nabídek vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Důvodem této absolutní
obchodní podmínky jsou přesně vymezené finanční prostředky zadavatele na financování předmětu plnění
veřejné zakázky.

7. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena
je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.
V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy lépe hodnocena bude
nabídka podaná dříve.
O výsledku VŘ budou všichni účastnici vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele.
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8. Nabídková cena
Nabídková cena bude platná do 30.10.2020.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací
a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady a náležitosti
poskytovaných prací tak, aby byla pevná a nepřekročitelná včetně nákladů na dopravu a administraci.
Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena v Kč - bez DPH, DPH a vč. DPH lze využít
krycí list, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

9. Návrh smlouvy
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené pro toto
zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem měněny.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou zadávacích podmínek. Dodavatel v
této smlouvě doplní pouze chybějící údaje, které jsou zvýrazněny žlutým podbarvením (např. „……….“).
Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí dodavatel měnit. Smlouva bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Vítězný účastník doručí zadavateli smlouvu v elektronické editovatelné podobě ve formátu (*. doc(x)) tak,
aby mohla být zveřejněna v Registru smluv ve strojově čitelném kódu. Tato zaslaná el. podoba smlouvy
bude vyplněna v naprosté shodě s listinnou verzí vyjma závěrečných podpisů.

10. Ostatní podmínky zadání
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací dokumentací a
v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace.
Elektronická žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena nejpozději do 4
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele.
Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné
chápání ustanovení údajů neopravňují dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu
nabídkové ceny.
Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení zadávací
dokumentace nemůže být brán zřetel.
Dodavatel se bude před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze místa plnění, o příjezdových
cestách, možnosti připojení na zdroje el. energie, vody, příp. o jiných místních zvláštnostech.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním
nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje možnost
neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy před zahájením plnění.

11. Forma a členění nabídky
Nabídky požaduje Zadavatel podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na adrese
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002773.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna a obsahovala:
 krycí list,
 doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka.
 návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem účastníka podle výpisu z obchodního rejstříku či
jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat.
V případě osoby oprávněné za účastníka jednat musí být její plná moc součástí nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu
očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1. Nabídka může být rozdělena do více souborů,
které je také doporučeno očíslovat a přehledně pojmenovat (např. smlouva, krycí list apod.). Soubory je
možné odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x)., rtf, pdf, xls(x).
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12. Způsob odevzdání nabídek
Nabídky se podávají pouze elektronicky pomocí profilu zadavatele dostupného na adrese:
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Dodavatel odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu
zadavatele. K podání nabídky není zapotřebí el. podpis.

13. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 12.10.2020 ve 13:00 hodin.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - ČP § 74
Příloha č. 2 - krycí list
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo
V Děčíně 23.09.2020

Jaroslav Hrouda
Digitální podpis:
23.09.2020 16:24

Jaroslav Hrouda
primátor statutárního města Děčín
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