
                                                                               

Obec Rynoltice
Rynoltice 199,  46353  

II. Výzva k podání nabídky
Veřejný zadavatel

Název zadavatele: Obec Rynoltice

Sídlo: Rynoltice 199, 463 53 Křižany
IČ : 00263168

Zastoupena: Ing. Janem Vackem
 tel. 485 172 181, 602 601 631 e-mail: starosta@rynoltice.cz

Vyhlašuje veřejnou zakázku na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Výsadba dřevin u místní komunikace
z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13

Výzva k podání nabídky včetně přiložených výkazů výměr bude uveřejněna na úřední desce a na webových
stránkách obce Rynoltice: http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/ a na profilu zadavatele.

 
Cenovou nabídku zasílejte na adresu Obecní úřad Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice, v obálce označené

„Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13   - neotvírat  “  
a to do 24. 9. 2021 do 8.00 hod.

Otevírání obálek proběhne 24. 9. 2021 v 8.05 hod. na Obecním úřadě v Rynolticích, v kanceláři starosty.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13, na p.p.č.
2016/3, k.ú. Rynoltice, úsek – od „esíčka“ po křižovatku u Jítravy.
V  rámci  zakázky  bude  proveden řez  stávajících  dlouhodobě  zanedbaných  ovocných  stromů,  odstranění
nevhodných dřevin a dosadba 52 ks různých druhů vysokokmenu listnatých stromů (bříza bělokorá, jeřáb
ptačí  a  jeřáb  břek,  ořešák  královský,  hrušeň  obecná  a  dub  letní).  Výsadba  ovocného  rozvětveného
vysokokmenu v počtu 13 ks a výsadba listnatého stromu, ok 6-8 cm, rozvětvený, s balem v počtu 39 ks.
Množství dosazených stromů a jejich umístění je omezeno stávajícím nadzemním vedením a jeho ochranným
pásmem (VVN, VN).
Individuální  výsadba dřevin zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály,  jako jsou vytyčení výsadeb,
(příprava  půdy),  vykopání  jamky,  přesun  hmot  pro  účely  výsadby,  výměna  půdy,  výsadba,  sazenice,
mulčování  výsadby,  povýsadbový  řez,  kotvení,  ochrana  kmene,  zálivka,  hnojení,  materiál  pro  výsadbu
(substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, mulč, hnojivo), likvidace zeminy zbylé po
výměně.
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Výsadby budou provedeny v souladu se standardy AOPK ČR SPPK A02 001 Výsadba stromů, SPPK C03 003
Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

• Požadavky na kotvení stromů a ochranu kmínků:
Počet kůlů: 3
Průměr kůlů: 6 cm 
Zpevnění ráhny: Ano 
Způsob ochrany proti okusu: pletivo

• Počty dřevin jsou následující:
DBL (dub letní): 1 ks 
JR (jeřáb ptačí, jeřáb břek): 22 ks
BR (bříza bělokorá): 16 ks 
HR (hrušeň obecná): 4 ks
OŘ (ořešák královský): 9 ks 

Předpokládaná cena zakázky bez DPH činí 111 570,25 Kč.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je rozpočet.

Požadavky zadavatele:

Doba plnění:

Termín zahájení realizace navrhovaných opatření je stanoven od: 1. 10. 2021.

Realizace výsadby proběhne nejpozději do 15. 11. 2021 

Platební podmínky: 

Zadavatel neposkytne zálohu, provedené práce budou fakturovány až po převzetí díla. 

Sankční ujednání: smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5 %  
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění k podnikání (postačí neověřené
fotokopie).  Předkládá-li  nabídku více  osob společně,  prokáže splnění  kvalifikačních předpokladů každá z
těchto osob.

Způsob hodnocení nabídky:
Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií: nejnižší nabídková cena s DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých
(Kč).

Způsob předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených neprůhledných obálkách.
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Podání poštou na adresu: Obecní úřad Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Křižany
Osobní podání: v úředních dnech - pondělí nebo středa 8–11.30 a 13–16.00 hod. Obálky budou označeny
tímto textem: „  Výsadba dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13   - neotvírat  “  

Ostatní podmínky:
• Prohlídka úseku pro výsadbu před podáním nabídky, je možná po individuální domluvě na kontaktech  

uvedených v hlavičce výzvy;
• Nabídky musí být podány písemně;
• Počet vyhotovení: 1x originál;
• Jasně specifikováno dodržení  hodnot v  rozpočtu včetně  soupisu prací,  který  je  součástí této  výzvy  a

zveřejněn na http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/;
• Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení;
• Uchazeč  je  povinen ohlásit  do 7  dnů zadavateli  změny,  které  nastaly  po  podání  nabídky,  a  které  se

dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a zadávací řízení zrušit;
• Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály;
• Vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této VÝZVY;
• Doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče;
• Jednat o upřesnění konečného znění smlouvy;
• Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost,

mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Rynolticích dne 10. 9. 2021              

Ing. Jan Vacek, starosta obce
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