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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci průzkumu trhu
Tento průzkum trhu v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se neřídí postupy podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), kromě ustanovení § 6 Zákona. Pokud je
v textu uveden odkaz na Zákon, je to v zájmu snadnějšího významu pochopení významu textu, vždy je však
takový odkaz použit pouze „ve smyslu Zákona“. Na zakázku je aplikována výjimka podle § 31 Zákona.
Výzva k podání nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu je zveřejněna po celou lhůtu pro podání
nabídek na webové adrese https://ezak.brno.cz/vz00000813.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB), si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně“

Identifikační údaje zadavatele ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) Zákona:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba pro styk s uchazeči je:
E-mail:
Telefon:

Statutární město Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Česká spořitelna, a.s.
111 211 222/0800
Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna
Ing. Monika Knězková, vedoucí referátu ochrany přírody a
krajiny
knezkova.monika@brno.cz
542 174 553
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1.

Předmět zakázky
Předmětem zakázky je ošetření vybraných památných stromů dle rozpisu:

Dub letní ve Štýřicích – Vídeňská 15, pozemek p.č. 440/1 v k.ú. Štýřice
- mírná lokální redukce směrem k domu
- zdravotní řez
Lípa na Jaselské – Jaselská 15, pozemek p.č. 440 v k.ú. Veveří
- stabilizace kmene s akutním rozvojem plodnic lesklokorky tmavé (n. ploské) od odstraněné větve
v úžlabí kosterních větví celkovou obvodovou redukcí koruny maximálního rozsahu (30 %
objemu), odstranění suchých větví z koruny (v případě potřeby OŽP MMB zajistí vstup do objektu)
Dva duby u ZOO – naproti domu U zoologické zahrady 55, pozemky p.č. 1473/2, 1473/3 v
k.ú. Bystrc
- likvidace náletu v ochranném pásmu (akát, pajasan, bez černý), keře u pomníku ponechat
- lokální redukce obvodová z důvodu zajištění podjezdné výšky
- bezpečnostní řez u stromu blíže k centru
Platan U sv. Anny – v areálu nemocnice, na pozemku p.č. 1752/1 v k.ú. Staré Brno
- zdravotní a bezpečnostní řez
Lípa u kostela sv. Vavřince – vedle kostela na ul. Kristenova, na pozemku p.č. 210 v k.ú. Komín
- náhrada lana za statické pokladnicové vázání v horní třetině koruny doplněné dynamickým
vázáním
- zdravotní řez
Platan v areálu MENDELU - před Agronomickou fakultou, na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Černá Pole
-

odstranit bazální výmladky
lokální redukce koruny směrem k budově AF

Platany na Zvonařce – před areálem firmy SETRA, spol. s r.o., na pozemku p.č. 696/20 v k.ú. Trnitá
- kontrola vazeb + instalace 2 ks dynamických vazeb
- u větví s dutinami či plodnicemi – mírná redukce (lokální redukce z důvodu stabilizace)
Dub u kostela sv. Jiljí – před objektem Černovická 2b, na pozemku p.č. 2 v k.ú. Komárov
- zdravotní řez
- odlehčení boční kosterní větve nad parkovištěm s napnutou vazbou
- výměna vazby
Doplnění předmětu zakázky
ošetření památných stromů bude provedeno citlivě přesně dle rozpisu,
u řezů bude dodrženo třetinové pravidlo, řez na postranní větev, větevní kroužek, natřikrát
atd. dle standardu AOPK SPPK A02 002:2015 Řez stromů (http://standardy.nature.cz/),
ošetření bude provedeno až po nabytí právní moci rozhodnutí orgánu ochrany přírody o udělení
souhlasu s ošetřením památných stromů,
po provedené revizi stávajících vazeb, bude ihned zajištěna nezbytná výměna,
bude vyhotoven rozpis vazeb na jednotlivých stromech (stávajících i nově instalovaných),
s uvedením typu vazeb, včetně data jejich instalace a revize,

Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí

Č.J.: MMB/0278908/2022/Kne

Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID DS a7kbrrn | www.brno.cz
2/5

odstraněná dřevní hmota bude z místa zásahu ihned odvezena,
po provedení prací bude zakázka předvedena v terénu zadavateli,
v souladu s ustanovením § 15 Zákona zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky podle
referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
CPV kód 77341000-2: Prořezávání stromů

-

2.

Druh veřejné zakázky - veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) Zákona;

3.

Doba plnění zakázky - do 30. 6. 2022;

4.

Místo plnění zakázky - statutární město Brno, k.ú. Štýřice, Veveří, Bystrc, Staré Brno, Komín, Černá
Pole, Trnitá

5.

Požadavky na zpracování nabídky
-

-

uchazeč uvede v nabídce ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) Zákona své identifikační údaje;
uchazeč uvede v nabídce nabídkovou cenu podle bodu 6. této Výzvy;
uchazeč uvede v nabídce jakou přidanou hodnotu může zadavateli poskytnout s tím, že tvrzení
uchazeče musí být konkrétní, měřitelné a ověřitelné (např. „Zaručujeme, že jsme schopni veřejnou
zakázku dokončit již do 15. 6. 2022. Důkazem je přiložená smlouva o dílo na veřejnou zakázku, kterou
jsme realizovali v minulém roce a předávací protokol k ní. Z těchto dokumentů je patrné, že jsme
zakázku schopni dokončit v tvrzeném termínu.“ anebo „Jsme držiteli platného zavedení systému
environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) v souladu s § 80 odst. 2 Zákona. Důkazem
je přiložená certifikace.“ „Můžeme doložit 4 reference pro plnění obdobných veřejných zakázek
v posledních 3 letech. Dokumentaci přikládáme.“ atp.), přidaná hodnota se může týkat jakékoliv
oblasti, kterou je možné promítnout do smlouvy o dílo, zejm. kritérií kvality podle § 116 Zákona;
nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě a podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče anebo vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem;
nabídka bude předložena v 1 originále;
Způsob zpracování nabídkové ceny

6.
-

-

nabídková cena, která bude stanovena jako cena maximální, musí obsahovat veškeré náklady na
realizaci zakázky v místě a daném čase plnění,
nabídková cena bude zahrnovat cenu za výměnu všech stávajících vazeb na památných stromech
Platany na Zvonařce a v případě, že vazby nebude na základě revize nutné měnit, tak si zadavatel
vyhrazuje změnu závazku na veřejnou zakázku v podobě méněprací s tím, že konečná celková částka
sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku bude ponížena o neprovedené vazby (v cenové nabídce
bude uvedena průměrná cena za instalaci 1 m vazby),
nabídková cena bude uvedena v české měně,
nabídková cena bude členěna:
•

cena bez DPH:

•

sazba DPH:

•

cena celkem, včetně DPH:
(příp. sdělení, že uchazeč není plátcem DPH)
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7.

Hodnotící kritéria
V rámci průzkumu trhu bude přihlédnuto k celkové nabídkové ceně v Kč bez DPH, k tvrzením týkající
se přidané hodnoty (blíže bod 5. této Výzvy) a dále k tomu, zda uchazeč prokáže platné zavedení
systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) v souladu s § 80 odst. 2 Zákona.
Zadavatel může v rámci výběru dodavatele přihlédnout i k dalším kritériím podle obsahu nabídek a
svých provozních potřeb.
Veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání za cenu obvyklou v místě plnění tomu dodavateli,
jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější při zohlednění celkové tvrzené
přidané hodnoty (§ 114 Zákona). Metoda vyhodnocení a váha mezi kritérii se v souladu s Metodikou
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou R8/143. schůzí Rady města Brna konanou
dne 14. 4. 2021 předem nestanoví vzhledem k tomu, že jde o přímé zadání.

8.

Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazečů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 28 písm. c) Zákona prokáže uchazeč,
který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (pozn. uvádět
např. u znalců).
Doklady je možné nahradit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 Zákona, pokud
prokazuje výše požadované skutečnosti. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před
podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace
tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

9.

Doplňující podmínky
- zadavatel si vyhrazuje v rámci průzkumu trhu s uchazeči jednat,
- zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli prokázání jeho tvrzení ohledně přidané hodnoty,
neprokázání bude zohledněno při výběru dodavatele,
- tvrzení uchazečů ohledně přidané hodnoty budou pod sankcí promítnuta do smlouvy o dílo,
- průzkum trhu byl zahájen dnem odeslání této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu,
- vyzvaný uchazeč může v případě jednání se zadavatelem podat do konce lhůty pro podání nabídek
více nabídek s tím, že zadavatel vychází z poslední z nich,
- zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací dokumentaci v průběhu průzkumu trhu, neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání zakázky zrušit kdykoliv bez
udání důvodu, a i po skončení průzkumu trhu,
- zadavatel uchazečům nehradí náklady na účast v rámci průzkumu trhu a nabídky uchazečům nevrací,
- otevírání obálek s nabídkami uchazečů je neveřejné,
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- výběr dodavatele bude uveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
- námitky proti úkonům zadavatele nejsou přípustné;

10.

Lhůta a místo pro podání nabídky
Termín pro příjem nabídky je stanoven nejpozději do pátku 20. 5. 2022, 23:59 hodin. Nabídku je možné
podat osobně, prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát
města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, podatelna odboru (dv. č.
523), 5. podlaží anebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové adrese
https://ezak.brno.cz/vz00000813.
Nabídky v listinné podobě budou na zalepené obálce označeny:
Veřejná zakázka „Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně“ - NEOTVÍRAT

S pozdravem

Digitálně
podepsal
Ing. Martin
Vaněček
12.05.2022 13:49
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
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