Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 467 47 885

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel zakázky tímto vyzývá účastníky k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky
malého rozsahu v řízení podle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zakázka není zadávána podle zákona ZZVZ, a to v souladu
s ust. § 31 ZZVZ. Tato výzva obsahuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Název zakázky: 079_Ve_Údržba komunikací, ploch a zeleně v areálu TUL - Harcov
Číslo veřejné zakázky: 19/9615/079
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název:
Sídlo:
IČ:

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
46747885

Předmět zakázky:
Celoroční komplexní péče o plochy a zeleň:
 údržba komunikací a zpevněných ploch včetně odklízení sněhu v rozsahu cca
19 000 m2 v zimním období
 údržba zeleně v rozsahu cca 69 000 m2 převážně v letním období
• zimní a letní období není pevně stanoveno a je dáno konkrétními klimatickými podmínkami
v jednotlivých letech plnění, orientačně se předpokládá letní období 15. 4. – 14. 11. a zimní
období 15. 11. - 14. 4.
• Pozemky objednatele jsou rozděleny do 2 nákladových středisek: Koleje a menzy (dále
KaM) a Oddělení správy a údržby majetku (dále OSÚ). Rozsah jednotlivých středisek
včetně konkrétních pozemkových parcel a požadovaných prací je uveden v přílohách č. A1,
A2 a v katastrální mapě příloha č. A3 a A4
Specifikace prací:
1. komunikace a parkovací plochy
1.1. v letním období čištění 2x ročně zametáním nebo mytím
1.2. v zimním období udržování schůdnosti chodníků a schodišť pro pěší, udržování sjízdnosti
dalších komunikací a parkovišť v areálu TUL.
1.2.1. Úklid sněhu řídit v pořadí: komunikace pro pěší
komunikace pro dopravu
parkovací plochy
tak, aby v době od 6.00 do 22:00 hodin byl areál schůdný a sjízdný.
1.2.2. Úklid sněhu, ošetření komunikací a ploch zahájit vždy tak, aby vrstva čerstvého
sněhu nepřekročila 5 cm. Ponechání odhrnutého sněhu na zpevněných plochách a
komunikacích je možné pouze v takovém množství, aby nebyl podstatným způsobem
omezen pohyb osob a vozidel. Ošetření komunikací a ploch bude provedeno drtí nebo solí,
správci středisek vymezí plochy, kde bude zakázáno použití soli.
1.2.3. K deponii sněhu, v případě potřeby jeho odstranění z uklízených ploch, je určen
pozemek p.p.č. 392 k.ú. Starý Harcov.
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2. údržba zeleně
2.1. provádět údržbu okrasných dřevin, stávajících záhonů a ostatní zeleně, zejména prořez,
zastřihávání, pletí, ošetření postřiky a přihnojení minimálně 2x ročně v letním období.
2.2. provádět seč trávy, včetně shrabání odvozu a likvidace travní hmoty 3x ročně v letním
období, provádět prořez a odstraňování náletových dřevin 1x ročně.
Jednotlivá plnění poskytovatel poskytne:
a) v případě prací dle bodu 1.2. (úklid sněhu a udržování schůdnosti chodníků a schodišť pro
pěší, udržování sjízdnosti dalších komunikací a parkovišť v areálu TUL v zimním období)
v závislosti na klimatických podmínkách a v souladu s body 1.2.1, 1.2.2. a 1.2.3.
b) v případě prací dle bodů 1.1. a 2. (čištění komunikací v letním období, údržba zeleně)
na výzvu objednatele zastoupeného správci jednotlivých středisek nebo na návrh
poskytovatele po udělení souhlasu objednatelem. Výzva bude učiněna příslušným správcem
střediska e-mailem z výše uvedených adres.
c) Termín plnění služeb dle písm. b):
- zahájení prací:
do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy/souhlasu objednatele,
- ukončení prací:
do 5 pracovních dnů ode dne zahájení prací.
V případě nepříznivých klimatických podmínek objednatel přiměřeně prodlouží termín
plnění.
CPV kód:
90620000-9 - Odklízení sněhu
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Druh veřejné zakázky: služby
Termín realizace zakázky:
• 3 roky
• předpokládaná doba zahájení zakázky: od 1. 7. 2019
Místo realizace zakázky:
Areál vysokoškolských kolejí TUL v Harcově, Liberec 15, park Bendlova ul. u budovy G TUL (k.ú.
Liberec), viz přílohy A1, A2, A3 a A4
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 1 800 000,- Kč
Kvalifikační kritéria:
Základní a profesní způsobilost a způsob jejich prokázání:
Základní a profesní způsobilost prokáže účastník veřejné zakázky Čestným prohlášením účastníka
veřejné zakázky o splnění základní a profesní způsobilosti (viz příloha č. P2).
Účastníci veřejné zakázky mohou základní a profesní způsobilost splnit dle § 228 ZZVZ Výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 234 a násl. ZZVZ Certifikátem vydaným
akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm
uvedených.
Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže účastník veřejné zakázky
1) předložením dokladu o realizaci 3 zakázek obdobného charakteru s finančním plněním
v hodnotě min. 300 000,- Kč bez DPH/rok, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením
veřejné zakázky. Za zakázku obdobného charakteru bude zadavatel považovat zakázku,
která zahrnovala jak údržbu zeleně, tak úklid sněhu a udržování komunikací a ploch
v zimním období.
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Požadovaným dokladem je seznam takovýchto plnění, ve kterém bude popis zakázky (co
zakázka a v jakém rozsahu zahrnovala), termín realizace zakázky, cena a identifikace
objednatele včetně kontaktní osoby, u které bude možno údaje ověřit.
2) předložením seznamu strojního vybavení, nástrojů či pomůcek, které má dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici, tzn. ve svém vlastnictví nebo smluvně zajištěných a
uvede, na základě čeho je oprávněn s nimi nakládat.
Zadavatel je oprávněn si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádat dokumenty
(např. kopie smluv) prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
Obchodní a platební podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou ustanoveny v Návrhu smlouvy (viz příloha č. P2).
Lhůta pro podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace:
Nabídky lze podávat do 31. 5. 2019 do 10:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu budou z
veřejné zakázky vyřazeny.
Místo pro podání nabídek:
Nabídky, prosím, podávejte prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profil zadavatele
https://zakazky.tul.cz/
Požadavky na zpracování nabídky:
- nabídka bude zpracována v níže uvedeném členění:
1. Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti (viz příloha č. P1)
2. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (Seznam zakázek viz
příloha č. P1 a seznam technického vybavení)
3. Nabídka (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje)
4. Návrh smlouvy (viz příloha č. P2)
- v nabídce musí být účastník veřejné zakázky označen údaji v souladu s § 435 zák. č. 89/202 Sb.,
občanského zákoníku
- účastník veřejné zakázky v nabídce uvede jméno a kontaktní údaje (včetně e-mailu) na osobu
odpovědnou za zpracování nabídky a na osobu oprávněnou jednat o nabídce;
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník uvede ve smlouvě (příloha č. P2) a ve své nabídce nabídkovou cenu pro jednotlivá
střediska a její součet v Kč ve struktuře:
Cena za celoroční údržbu
za 1 rok
bez DPH

DPH

Cena za celoroční údržbu
za 1 rok
včetně DPH

Středisko KaM
Středisko OPS
Součet cen za jednotlivá
*
střediska
* tato cena bude předmětem hodnocení
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
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Jazyk nabídky:
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Jeden účastník veřejné zakázky může podat pouze jednu nabídku. Účastník rovněž nesmí
participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více účastníků
předkládajících jinou nabídku či jako poddodavatel jiného účastníka. Jeden poddodavatel však
může být poddodavatelem více účastníků.
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je RNDr. Ivana Večeřová, telefon 485 353 044, e-mail
zakazky@tul.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být doručena buď
elektronickou poštou na e-mailovou adresu zakazky@tul.cz , nebo prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, nebo na adresu zadavatele: Technická univerzita v Liberci – právní oddělení,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1.
Zadavatel preferuje zasílání dotazů elektronicky. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději
7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1
ZZVZ.
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ poskytnout vysvětlení zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti.
Hodnotící kritéria:
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost se bude
hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za celoroční údržbu za 1 rok v součtu za obě
střediska.
V případě, že se bude u těchto 2 či více nabídek umístěných na 1. místě shodovat termín a čas
doručení i nabídková cena, bude pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a
příslušných účastníků. Účastníci budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou
chtít losování účastnit, písemně se omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek.
Návrh smlouvy:
Zadavatel s účastníkem veřejné zakázky, který splní všechny podmínky výzvy a předloží
nejvýhodnější nabídku, uzavře smlouvu (viz příloha č. P2). Smlouva obsahuje obchodní podmínky
zadavatele a je přílohou této výzvy. Účastník veřejné zakázky vyplní textová pole podle jím
podávané nabídky. Účastník veřejné zakázky není oprávněn se od návrhu smlouvy odchýlit
v neprospěch zadavatele.
S ohledem na předpokládané uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy ve strojově čitelném formátu - WORD nebo PDF s
OCR strojově čitelnou vrstvou. Návrh smlouvy tedy nemusí být elektronicky podepsán zástupcem
dodavatele.
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Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné
oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a rozhodnutí o vyloučení účastníka veřejné zakázky na profilu zadavatele. V takovém
případě se Oznámení o výběru dodavatele a Oznámení o vyloučení účastníka veřejné
zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům veřejné zakázky okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele (zakazky.tul.cz).
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka veřejné zakázky v případě, že nesplní
požadavky zadavatele, zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat účastníka veřejné zakázky
o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.
3. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit veřejnou zakázku, účastníkům veřejné
zakázky nenáleží žádná náhrada škody, zadavatel není povinen sdělit účastníkům důvod
zrušení. Oznámení o zrušení veřejné zakázky zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5
pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.
4. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný účastník veřejné zakázky je dle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a je povinen obdobně zavázat i
své poddodavatele.
5. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

V Liberci dne 17. 5. 2019

Za zadavatele RNDr. Ivana Večeřová

příloha č. A1 – Výčet ploch ve správě KaM
příloha č. A2 – Výčet ploch ve správě OSÚ
příloha č. A3 – Mapa k.ú. Starý Harcov
příloha č. A4 – Mapa k.ú. Liberec
příloha č. P1 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní a profesní kvalifikace
příloha č. P2 – Návrh smlouvy
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