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Výzva k podání cenové nabídky 
 

Město Vamberk vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele prací a rostlinného materiálu 
na akci 

 
„Vegetační úpravy v ul. Žamberecká a v ul. Jiráskova ve Vamberku“ 

(výsadba stromů, keřů, trvalek a zatravnění)  
 
 

1.  Zadavatel :  MĚSTO VAMBERK 
IČ 002 75 492, DIČ CZ00275492 
Husovo náměstí 1 
517 54 Vamberk 
bankovní spojení: 1240108349/0800 
kontaktní osoba: Dana Vašková, vaskova@vamberk.cz, tel. 494 548 132 

  
 
2. Vymezení předmětu plnění zakázky: 

Předmětem plnění je realizace vegetačních úprav v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v ul. 
Žamberecké a Jiráskově a následná péče po dobu tří let. 
 
Předmětem plnění této zakázky je dodávka a výsadba stromů, keřů, trvalek a zatravnění po 
obou stranách v ul. Žamberecká - vpravo, směrem z náměstí od č. p. 43 po č. p. 49 na 
pozemku p. č. 1842/6, vlevo směrem z náměstí od č. p. 41 po č. p. 346 na pozemku p. č. 
1842/2 a po pravé straně v ul. Jiráskova od č. p. 345 po č. p. 594 na pozemku p. č. 1827/3 
v obci a k. ú. Vamberk v rozsahu dle situačního výkresu (příloha č. 1), výkazu výměr a 
materiálu (příloha č. 2) technické zprávy (příloha č. 3) a požadavků na následnou péči 
(příloha č. 3a).   
 
 

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: 
a) rekapitulací rozpočtu - tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny 

s uvedením celkové nabídkové ceny včetně DPH ve shodném členění – viz příloha č. 5 
této výzvy (Sadové úpravy – Rekapitulace rozpočtu). Celková cena bude uvedena 
v české měně. 

b) položkovým rozpočtem vyplněným ve všech položkách – viz příloha č. 4 (Vegetační 
úpravy – Rozpočet, ul. Žamberecká, ul. Jiráskova) 

c) vyplněným rozpočtem následné péče – příloha č. 3b - tj. uvedením jednotkové ceny a 
celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny s uvedením celkové nabídkové ceny včetně 
DPH. Celková cena bude uvedena v české měně. 
 
 

4. Lhůta pro podání nabídek: 
předložení nabídek zadavateli do pátku 26.10.2018 do 09:00 hodin 
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5. Doba a místo plnění: 
a) nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH 
b) předpokládané zahájení prací – 01.11.2018 
c) termín dokončení prací do 31.12.2018 

  
 

Místo plnění: 
místem plnění je ul. Žamberecká - vpravo, směrem z náměstí od č. p. 43 po č. p. 49 na 
pozemku p.č. 1842/6, vlevo směrem z náměstí od č. p. 41 po č. p. 346 na pozemku p.č. 
1842/2 a pravá strana  ul. Jiráskova od č. p. 345 po č. p. 594 na pozemku p.č. 1827/3 v obci 
a k.ú. Vamberk. 
 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:  
Účastník v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání k předmětu této zakázky. 

 
Kvalita:  
Pro uvedené práce a rostlinný materiál jsou závazné platné normy ČSN 46 4902 - Výpěstky  
okrasných dřevin, ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin a s ní související normy ČSN DIN 
18 915 – Práce s půdou a ČSN DIN 18 916 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny. ČSN 
83 9031 – Trávníky a jejich zakládání. 

 
 
7. Další předpoklady pro plnění zakázky:  

Účastníci prokážou předpoklady pro plnění zakázky a předloží doklady prokazující níže 
uvedené skutečnosti: 
- údaje nejméně o třech obdobných zakázkách realizovaných za posledních 5 let 

v rozsahu nejméně do 300 000 Kč 
- zadavatel požaduje záruku za provedené práce min. 36 měsíců 

 
d) Obsah nabídky: 

1. Rekapitulace rozpočtu – tj. soupis celkové ceny bez daně, výše DPH a cena 
s uvedením celkové nabídkové ceny včetně DPH ve shodném členění – viz příloha 
č. 5 této výzvy (Sadové úpravy – Rekapitulace rozpočtu). 

2. Položkový rozpočet vyplněný ve všech položkách – viz příloha č. 4 (Vegetační 
úpravy – Rozpočet, ul. Žamberecká, ul. Jiráskova). 

3. Rozpočet - ocenění následné péče dle požadavků uvedených v příloze č. 3b - tj. 
uvedení jednotkové ceny a celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny s uvedením 
celkové nabídkové ceny včetně DPH. 

4. Doklad o oprávnění k podnikání. 
5. Údaje nejméně o třech obdobných zakázkách (nejméně do 300 000 Kč) 

realizovaných za posledních 5 let. 
6. Návrh smlouvy o dílo. 

 
8. Způsob hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.  
Zálohy zadavatel neposkytuje. 

 
9. Hodnocení nabídek:  

Výsledek hodnocení bude účastníkům sdělen písemně. 
 



 

 

10. Místo pro podání nabídek:  
Nabídky mohou účastníci zaslat na adresu zadavatele nebo doručit osobně na podatelnu 
Městského úřadu ve Vamberku nejpozději do pátku 26.10.2018 do 09:00 hodin, a to v úterý 
a ve čtvrtek v době od 7:30 do 14:30 hodin, v pátek od 7:30 do 14:00 hodin a v pondělí a ve 
středu od 7:30 – 17:00 hodin. Zaslané nabídky budou do soutěže zařazeny pouze 
v případě, že budou od pošty přebrány zadavatelem před ukončením soutěžní lhůty. 
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 26.10.2018 od 9:00 hod. v kanceláři starosty 
města, v sídle zadavatele. 
 
 

11. Další podmínky:  
- zadavatel nehradí účastníkovi náklady spojené s vypracováním nabídky 
- soutěžní nabídka vrácena nebude 

 
 
12. Práva zadavatele:  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo uskutečnit pouze část 
zakázky. 

 
 
 
 
 
Ve Vamberku dne 11.10.2018    Za zadavatele: Rudolf Futter, starosta města 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

Situační výkres – příloha č. 1 
Výkaz výměr a materiálu – příloha č. 2 
Technická zpráva – popis zakázky – příloha č. 3 
Požadavky na následnou péči – příloha č. 3a 
Slepý rozpočet následné péče ul. Žamberecká a ul. Jiráskova – příloha 3b 
Slepý rozpočet ul. Žamberecká a slepý rozpočet ul. Jiráskova – příloha č. 4 
Rekapitulace rozpočtu – příloha č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


