
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 
Předmět zakázky: 
 

„Ozelenění SO Mezihoří“ 
 

Druh zakázky:  Dodávky  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 420 000,- Kč  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně DPH:  500 000,- Kč   
 
Druh zadávacího řízení:  Veřejná zakázka malého rozsahu  
 
Tato veřejná zakázka bude financována z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního 
programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ a z rozpočtu zadavatele.  
 
Zadavatel zakázky:  Svazek obcí Mezihoří 
Se sídlem: Nemotice 66, 683 33 Nesovice 
IČO: 75070065 
Statutární zástupce: Miloslav Masařík, předseda  
 
1. Předmětem veřejné zakázky je pořízení: 

a) ovocných stromů v počtu 835 ks včetně 835 ks kůlů a ochranných balů 
b) okrasných stromů a keřů v počtu 641 ks včetně 334 ks kůlů a 334 kusů ochranných 
balů,  které budou součástí listnatých okrasných stromů a budou dohromady uvedeny 
v nabídce tj. budou sečteny s cenou  listnatých okrasných stromů. 
 
Dodávka slouží k ozelenění a obnově původních sadů obcí sdružených ve Svazku obcí 
Mezihoří. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle 
technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu. 
 

2. Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele 
(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svazek-obci-mezihori). 

 
3. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce. 

 
4. Kontaktní osoba pro výběrové řízení je Miloslav Masařík, tel.: +420 733 686 376,          

e-mail: starosta@snovidky.cz. 
 

5. Místo a lhůta pro podání nabídek    
a) Místem pro podání nabídek je adresa členské obce Snovídky (Obecní úřad Snovídky, 

Snovídky 1, 683 33  Nesovice). 
b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 07. 2016 v 12:00 hodin. 
c) Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou v zalepené a označené 

obálce s nápisem: „Ozelenění obcí SO Mezihoří – NEOTVÍRAT!“.  Při osobním 
předání je nutno nabídku odevzdat na Obecním úřadě Snovídky, v pracovních dnech 
od 8.00 do 15.00 hod. (v pátek od 8.00 – 12.00 hod.), poslední den lhůty do 12.00 hod.  

mailto:starosta@snovidky.cz�


d) Zadavatel neotevře obálky s nabídkami podanými po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

e) Otevírání obálek se uskuteční 11. 7. 2016 v 16.00 hod. na Obecním úřadě Snovídky. 
Při otevírání obálek budou zveřejněny zákonem stanovené údaje. 

6. Požadavky na kvalifikaci  

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona: 

 
a)  splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona; 
b)  splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona; 
c)  předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku; 
d)  splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.  
 

Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci, včetně vzorových dokumentů je uvedena v 
zadávací dokumentaci. 
 
7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
7.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 

cena. 
7.2 Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše uvedená včetně daně z přidané 

hodnoty. 
7.3 Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny 
podle §77 zákona. 

 
8. Vyhrazená práva zadavatele: 
 

8.1  Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě neobdržení dotace.  
 
8.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. 
 
V Nemoticích dne 24. 06. 2016 
 
 
 
 
 
  Miloslav Masařík 
  předseda Svazku obcí Mezihoří 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Krycí list nabídky  
Název zakázky: „Ozelenění obcí SO Mezihoří“ 

Název zadavatele: Svazek obcí Mezihoří 

Sídlo: Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

IČ: 75070065 
 
Uchazeč:   

 
Adresa sídla: 
  

 

 
IČ:  

 

 
DIČ:  

 

 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

 

 
Kontaktní osoba:  

 

 
Tel. spojení: 

 

 
E-mail:  

 

 
Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč: 

 

  
Uchazeč čestně prohlašuje, že je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 
 
V ………………….………….. dne …………2016 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 
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Příloha č. 2  
 

Kupní smlouva č.  
 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 
 
Smluvní strany 
 
Svazek obcí Mezihoří 
Se sídlem:  Nemotice 66, 683 33 Nesovice 
IČ:    75070065 
Zastoupená:   Miloslavem Masaříkem, předsedou 
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Vyškov 
Číslo účtu:  35-4452420207/0100 
(dále jen kupující) 
 
a 
 
Firma:…………………………………………… 
se sídlem: …………………………………….    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
IČ:      
DIČ:     
bankovní spojení:   
č. účtu:      
jednající:     
  
 
(dále jen prodávající) 

 
I.  

Předmět a rozsah smlouvy 
1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 835 kusů ovocných stromů včetně 835 kusů kůlů a 

ochranných obalů a dále 641 kusů okrasných stromů a keřů včetně 384 kusů kůlů a ochranných 
obalů (dále i jen „dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou 
předložil prodávající ve své nabídce ze dne ………………………. v rámci zadávacího řízení 
„„Ozelenění obcí SO Mezihoří“, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět dodávky specifikovaný v této smlouvě a 
kupující se zavazuje za jeho dodání zaplatit částku sjednanou v této smlouvě. 

3. Prodávající dodá kupujícímu předmět dodání, který bude nový, neopotřebovaný, plně funkční, 
splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převede 
na něho vlastnické právo, popř. užívací práva k tomuto předmětu dodávky. 

4. Prodávající je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Kupujícímu též veškerou 
obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména záruční listy a záruční 
podmínky. 

5. Prodávající je povinen rovněž dle pokynů kupujícího v místě plnění provést předvedení 
funkčnosti předmětu dodávky. 
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6. Kupující se zavazuje za dodávku, dodanou v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací 
k Veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit cenu specifikovanou v článku III. této smlouvy. 

7. Kupující převezme předmět dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo 
přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. 

 
II.  

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny 
1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na 

základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované na specifikace uvedené v příloze této smlouvy 
a činí celkem:   

Cena bez DPH  ……………………………..…….. 
 
Sazba DPH     …………………….…..…………. 
 
DPH   …………………….………………  
 
Cena včetně DPH …………………………………….. 
 
Tato cena je nejvýše přípustná. 

 
2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu plnění této smlouvy.  

 
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.  

 
4. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání zboží včetně všech nákladů 

s dodáním zboží věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu do místa plnění a dalších 
vedlejších nákladů prodávajícího). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření 
po dobu plnění smlouvy. 

 
5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše 

sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající 
zvýšení částky DPH. 

 
III.  

Platební podmínky  
1. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu.  

 
2. Cena za předmět dodávky bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále 

jen faktura). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po bezvadném předání a převzetí předmětu 
dodávky.  
 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou 
smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol. 
 

4. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 
platném znění. 
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5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí faktura dále obsahovat soupis předmětu dodávky, 
názvy jednotlivých částí Dodávky s uvedením dílčích cen za jednotlivé části Dodávky s DPH i bez 
DPH. 
 

6. Přílohou a součástí faktury musí být kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí 
dodávky jako bezvadné, nebo kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dané 
dodávky a kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků konkrétní dodávky 
uvedených v předávacím protokolu. 
 

7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je kupující 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu kupujícímu. 
 

8. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury. 
 

9. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 
 

10. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na 
účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře. 

 
IV.  

Doba a místo plnění  
1. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky od 17. 10. 2016 do: 31. 10. 2016. Zahájení plnění 

smlouvy nastane po podpisu této smlouvy. 
 

2. Místem dodání předmětu této smlouvy jsou obecní úřady dle následující tabulky: 
 

Obec/Městys a) Počet ks ovocných 
stromů 

b) Počet ks okrasných 
stromů a keřů 

Počet ochranných 
obalů a kůlů 

Brankovice 60 115 145 
Dobročkovice 5 13 18 
Hvězdlice 75 81 156 
Chvalkovice 30 237 217 
Kožušice 60 0 60 
Malínky 26 4 30 
Milonice 50 9 59 
Nemochovice 134 0 134 
Nesovice 125 150 275 
Nevojice 0 32 32 
Snovídky 170 0 170 
Uhřice 100 0 100 
Celkem 835  641 1169 

 
3. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu 

prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s 
prodlením kupujícího v plnění jeho součinností. 
 

4. Prodlení prodávajícího s dodáním předmětu dodávky delší jak 20 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně 
kupujícího. 
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V.  

Smluvní sankce  
1. Pokud bude prodávající v prodlení proti termínu předání předmětu dodávky je povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvě tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení.  

 
2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí dodávky v dohodnutém 

termínu zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (dvě tisíc korun českých) za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  
 

3. Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu 2.000,- Kč (dvě tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení.  
 

4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
 

5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.  
 

7. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje. 

 
VI.  

Předání a převzetí 
1. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude předmět 

dodávky připraven k předání a převzetí. 
 

2. Místem předání a převzetí dodávky je uveden v článku IV. odst. 2 této smlouvy. 
 

3. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí zboží i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele).  
 

4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

- údaje o prodávajícím a kupujícím 
- popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení kupujícího, zda zboží přejímá nebo nepřejímá 
- Obsahuje-li Dodávka, která je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad  
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
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VII.  
Záruka za jakost 

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady zjištěné v záruční době.  
 

2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu dodávky, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 
 

3. Záruka za jakost je sjednána v délce 60 měsíců pro předmět dodávky. 
 

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které 
prodávající odpovídá.  
 

5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) uplatní telefonicky nebo na jeho emailové adrese. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. 
 

6. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na tel. č. …………………………. nebo e-mailové adrese 
……………………………………………………. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Prodávající je povinen odstranit vady předmětu smlouvy v záruční době na základě doručené 
reklamace do 5 dnů. 
 

9. Ukáže-li se, že vada dodávky je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez 
zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího. 
 

10. O odstranění reklamované vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
VIII.  

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží  
1. Vlastníkem předmětu dodávky je až do úplného zaplacení prodávající. 

 
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného 

předání a převzetí předmětu dodávky mezi prodávajícím a kupujícím. 
 

IX.  
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodávku, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.  
 

2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení.   
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X.  
Odstoupení od smlouvy  

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 
 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
 

3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  
 

4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 
 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak si smluvní strany vrátí navzájem poskytnutá plnění; v případě, že od smlouvy odstoupí 
kupující, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny Díla, přičemž tato 
smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího. 

 
XI.  

Další ujednání 
 
1. Prodávající bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Dotace z 

Operačního programu Životní prostředí. 
 

2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí kupujícímu – tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace a uzavřením Smlouvy o 
podpoře z výše uvedeného programu, která dosud není uzavřena. 
 

3. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z 
realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny 
za nezpůsobilé, má kupující právo od smlouvy odstoupit.  Odstoupení je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující je oprávněn od 
smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud prodávající řádně nesplní předmět plnění Veřejné 
zakázky v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy a kupující tak na úhradu kupní ceny nebude 
moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá prodávající 
nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Při 
odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu vzniklou škodu. 
 

4. Prodávající si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému operačnímu programu je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a poskytnout v tomto ohledu kupujícímu, tak i příslušným kontrolním 
orgánům veškerou potřebnou součinnost 
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XII.  
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním 
ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., 
se za změnu smlouvy nepovažují.  
 

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.  
 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 

4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od 
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která 
jej podala.  
 

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá prodávající a dvě 
obdrží kupující.  
 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.  
 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou 
veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu 
smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí 
vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět 
prodávajícímu.  
 

8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány 
k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je 
každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.  
 

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 
 

Příloha a nedílná součást Smlouvy: 
1. Nabídka prodávajícího v rámci zadávacího řízení 
 
Za Prodávajícího: Za Kupujícího: 

 

V…………………………..dne ………………………..2016 

 

 

Nemotice dne ………………….. 2016 

  

 

 

 



Příloha č. 3 zadávací dokumentace 

 
Čestné prohlášení prokazujícího splnění všech kvalifikačních 

předpokladů 
 
 
Já (my) níže podepsaný(í)  ………………………………………………… čestně prohlašuji(eme), že 
dodavatel …………..……………………………………. splňuje všechny kvalifikační předpoklady 
dle zákona č. 136/2007 Sb., v.z.p. p. a dle zadávacích podmínek zadavatele. 
 
 
Referenční zakázky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V …………….. dne …………… 
 
 
 
………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 
 



       Příloha č. 4 zadávací dokumentace 

 
Prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona 

(vzor) 
 
 
Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl 
[●], vložka [●], jednající [●], jako součást nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Ozelenění obcí 
SO Mezihoří“ předkládá: 
 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 

lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
a prohlašuje, že u zadavatele Svazku obcí Mezihoří, žádný z jeho statutárních orgánů nebyl 
v pracovněprávním poměru, ani nebyl ve funkčním či obdobném poměru. 

b) seznam vlastníků akcíí, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 10% základního kapitálu 
vyhotovený ve lhůtě pro podávání nabídek, a prohlašuje, že (*uchazeč není akciovou společností, 
*žádný z akcionářů nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 10% 
základního kapitálu, *tito akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 
10% základního kapitálu.)  

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel 
a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou. 

 
Datum: …… …… 2016 
 
     ……………………………………….. 

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 
 
 



Předmět zakázky: b)

Okrasné stromy a keře
Městys Brankovice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

dub červený Queercus rubra, vysok.300 cm , obvod 8/10 70
lípa srdčitá Tilia platyhyllos, vysok. 300 cm, obvod 8/10 30
jírovec Aesculus hippocastanum, vysokok. 300 cm, obvod 6/8 15
Celkem K listnatý stromům =  85  kůlů a 85 obalů. 115  

Obec Dobročkovice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

okrasná jabloň Malus x John Downie, vysokokmen, 300 cm, obvod 8/10 5
lípa Tilia Platyphylla, vysok. 350 cm, obvod 10/12 3
dub Queercus rubra, vysok.300 cm , obvod 8/10 5
celkem K listnatý stromům =  13  kůlů a 13 obalů. 13  

Městys Hvězdlice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

sakura Prunus serrulata, vysokokmen, 200 cm, 6/8 cm obvod 5
magnolie Magnolia stelatta Royal Star, výška 70 - 80 cm, kontejner 5



javor Acer platanoides, vysokokmen, 250 cm, 6/8 cm obvod 5
topol osika Populus tremula, 150 cm, 5
líska Corylus avellana, výška 70 - 80 cm, kontejner 5
jedle ABIES NORDMANNIANA, v. 50 cm, kontejner 10
thuje Thuja smaragd, výška 120 cm, kontejner 10
cypřiš zlatý Cypřiš LAWSONA IVONNE, výška 120 cm, kontejner 10
smrk Picea puhgens, 150 cm, kontejner 10
jalovec Juniperus pingii Loderii, 100 cm, kontejner 10
zimostráz BUXUS SEMPERVIRENS, sazenice 10/15 cm, kontejner 6
celkem K listnatý stromům =  81  kůlů a 81 obalů. 81  

Obec Chvalkovice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

ptačí zob vejčitolistý Ligustrum ovalifolium aureum, 20/40 cm, kontejner  50
borovice Pinus nigra Arnold, sazenice 10/15 cm, kontejner  180
thuje Thuja smaragd, výška 120 cm, kontejner 5
thuje Thuja zebrina, výška 120 cm, kontejner 1
javor Acer platanoides, vysokokmen, 250 cm, 6/8 cm obvod 1

K listnatý stromům =    187 kůlů a 187 obalů. 237  

Obec Malínky

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

lípa velkolistá, 590 Tilia americana Nova, vysok. 350 cm, obvod 10/12 4
celkem K listnatý stromům =  4  kůlů a 4 obalů. 4  



Obec Milonice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

Pavlovnie plstnatá Paulownia tomentosa, výška 150 cm, kontejner 1
Jírovec  pávia Aesculus pavia 'Koehnei', vysokokm.200 cm, obvod 6/8 1
Štědřenec Watererův  Laburnum watererii Wosii, výška 150 cm, kontejner 1
Chitalpa Pink Dawn Chitalpa tashekentensis Pink Dawn, 150 cm, kontejner 1
Albízie Albízie - Perská akácie Ombrella, výška 150 cm, kontejner 1
Ambroň západní Liquidambar styraciflua 'Gum Ball, výška 150 cm, kontejner 1
Hloch obecný Cratagues leavigata Paul´s Scarlet, VK, 300 cm, 8/10 cm 1
Modřín opadavý Modřín opadavý 'Puli', výška 150 cm, kontejner 1
Borovice pyrenejská Pinus uncinata Hnízdo, výška 100 cm, kontejner 1
celkem K listnatý stromům =  9  kůlů a 9 obalů. 9  

Obec Nesovice

Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

sakura, Prunus serrulata, vysokokmen, 200 cm, 6/8 cm obvod 55
javor Acer platanoides, vysokokmen, 250 cm, 6/8 cm obvod 45
lípa Tilia platyhyllos, vysok. 300 cm, obvod 8/10 25
kaštan Aesculus hippocastanum, vysokok. 300 cm, obvod 6/8 25
celkem K listnatý stromům=  150  kůlů a 150 obalů. 150  

Obec Nevojice



Okrasné stromy Druh, rozměr Počet Kč/kus 
vč.DPH

Cena celkem 
Kč včetně 

DPH

Cena kůlu s 
obalem

javor Acer platanoides, vysokokmen, 250 cm, 6/8 cm obvod 5
habr Carpinus betulus, vysokokmen, 400 cm, 8/10 cm obvod 5
hloch Cratagues leavigata Paul´s Scarlet, VK, 300 cm, 8/10 cm 5
sakura Prunus serrulata, vysokokmen, 200 cm, 6/8 cm obvod 5
smrk Picea puhgens, 150 cm, kontejner 1
smrk Picea omorika, 150 cm, kontejner 1
tis červený Taxus baccata, 80 cm, kontejner 10
celkem K listnatý stromům=  32  kůlů a 32 obalů. 32  

  
Požadavky zakázky: Celkem počet okrasných stromů za SO Mezihoří = 641 kusů

K listnatý stromům žádáme kůly a ochranné obaly kmenů =  334  kůlů a 334 obalů.
Cena kůlu s obalem - kůl výšky 150 cm, průměr minimálně 5 cm.
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