
 

 
 

 
Výzva k podání nabídek 

 
  

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného 
rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně“ 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): Služba 

Datum vyhlášení zakázky: 02. 05. 2012 

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 
Název projektu: Uč se a pracuj 

Název / obchodní firma 
zadavatele: Město Šluknov 

Sídlo zadavatele: Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Mgr. Eva Džumanová, starostka 
Telefon: 412 315 339 
dzumanova@mesto-sluknov.cz 

IČ zadavatele: 00261688 
DIČ zadavatele: CZ00261688 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Ing. Bc. Ivana Lukešová 
412 315 332 
lukesova@mesto-sluknov.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 05. 2012 do 15.00 hodin 

Místo pro podávání nabídek: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
(podatelna 1. patro) 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem zakázky je služba: dodání 
akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba 
veřejné zeleně 
Podrobný popis předmětu zakázky viz Zadávací 
dokumentace. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

252 800 Kč (cena je konečná, akreditovaný kurz MŠMT 
je osvobozen od DPH) 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Termín zahájení realizace: červen 2012 
Termín ukončení realizace: duben 2013 

Místo dodání / převzetí 
plnění: Šluknov  

Hodnotící kritéria: 
Nabídková cena 100 % 
Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací 
dokumentaci. 



 

 
 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné 
prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému 
finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního 
zabezpečení.  

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné 
prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické či 
právnické osoby). 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží úředně 
ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, který není starší než 90 kalendářních 
dnů.  

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží úředně 
ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží prostou 
kopii platné akreditace MŠMT vzdělávacího kurzu 
Údržba veřejné zeleně. 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží nájemní 
smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí nebo 
smlouvu o smlouvě budoucí vztahující se 
k prostorám, kde bude školení realizováno. 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží 
osvědčení o splnění příslušných bezpečnostních 
a hygienických předpisech k prostorám, kde bude 
výuka probíhat. 

• Dodavatel jako součást nabídky doloží seznam 
minimálně 3 dodavatelem realizovaných zakázek 
obdobného charakteru ve výši min. 200 tis. Kč 
bez DPH, v posledních 3 letech.  

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za 
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. 

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude 
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).  

                                                 
1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 



 

 
 

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

Nabídka může být doručena poštou, osobně nebo 
kurýrem. Nabídky dodané po uplynutí termínu nebudou 
přijaty.  
Způsob předložení nabídky:  
Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s 
označením názvu zakázky, nápisem „Neotvírat“ a 
uvedením kontaktní adresy a kontaktní osoby 
dodavatele. 
Nabídka bude doložena 1x v originále a 1x v prosté 
kopii. 

Zadávací řízení se řídí: 

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ 
ve verzi 1.5 k datu 15. 3. 2012 a Metodickým pokynem 
města Šluknov č. 1/2010 pro přidělování veřejných 
zakázek malého rozsahu,  na zadávací řízení se 
neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách  

 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí výzvy. 
 
 
Šluknov, dne 2. května 2012 
 
 
 
 
 
 
 
…................................................... 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného 

rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně“ 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 
 
Název projektu:  Uč se a pracuj 
 
 
 

 
 
Zadavatel (název subjektu):  Město Šluknov 
IČ:  00261688 
DIČ:  CZ00261688 
Sídlo:  nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Eva Džumanová 
Kontaktní osoba:        Ing. Bc. Ivana Lukešová 
Kontaktní telefon:        412 315 332 
Kontaktní e-mail:        lukesova@mesto-sluknov.cz 
Druh zakázky:  služba 
  
 
 
 
 
Předmětem zakázky je služba: dodání akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné 
zeleně“ v rámci projektu „Uč se a pracuj“.  
 

• Termín zahájení realizace: červen 2012 
• Termín ukončení realizace: duben 2013 

 
Kurz bude realizován ve dvou bězích: první běh v červnu a červenci 2012, druhý běh v březnu 
a dubnu 2013. Každého běhu se zúčastní 16 účastníků (32 celkem).  
 
Kurz Údržba veřejné zeleně 
 
Počet účastníků: 32 (16 + 16) 
 
Rozsah školení: počet dní dle platné akreditace uchazeče 
 
Zpracování ceny: cena za osobu/ kurz  
 

• Příprava účastníků po teoretické i praktické stránce, tak aby na konci kurzu ovládali: 
 
◦ V oblasti zakládání a udržování zeleně 

- Charakterizovat nejvýznamnější stavební materiál používaný v sadovnických 
úpravách 

- Popsat druhy cest a provést jejich údržbu 
- Charakterizovat nejvýznamnější drobné zahradní stavby 
- Samostatně provést odpovídající závlahu zvolené části sadovnické úpravy 
- Popsat nejpoužívanější vodní stavby v zahradě 

  

Specifikace předmětu zakázky 

Identifikační údaje 
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◦ V oblasti ošetřování okrasných dřevin a květin 
- Vysadit okrasnou dřevinu prostokořennou a ošetřit ji po výsadbě 
- Vysadit okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě 
- Provést, eventuálně vysvětlit řez zahradních růží 
- Popsat péči o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti s důrazem na udržovací řez 

listnáčů 
 

◦ V oblasti zakládání a ošetřování trávníků 
- Popsat obnovu trávníků a náhradní rostliny za trávníky 
- Provést založení trávníků výsevem 
- Podle stavu vegetace vybrat a provést konkrétní ošetření trávníků 

 
Absolvent by měl po ukončení kurzu také ovládat drobnou zahradní mechanizaci a práci 
s křovinořezem. 
 

 
Maximálně přípustná cena za osobu 7.900 Kč  

 
Celková cena zakázky (maximálně přípustná)= 252.800 Kč  

 
Maximálně přípustná cena je cenou konečnou a nesmí být překročena 

 
 

• Místo realizace/převzetí plnění: prostory pro teoretickou část zajistí dodavatel 
ve městě Šluknově, místo pro praktickou část bude vybráno na základě 
domluvy zadavatele a dodavatele.  

 
 
   
 
 
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku.  
Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.  
 
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty). 
  

Požadavky na dodavatele   



 
 

 

3 
�

 
Celková cena zakázky je stanovena jako maximální na:  
  

 
252.800 Kč 

 jedná se o cenu konečnou (akreditované kurzy MŠMT jsou od DPH osvobozeny) 
 
   
Cena musí být uvedena v Kč, zpracována v detailu a rozepsaná na jednotkovou cenu za osobu. 
 
Cena se v průběhu realizace nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše 
přípustná.  
 
Cena zahrnuje: 

• přípravu a realizaci výuky 
• školicí materiály a pomůcky pro účastníky 
• certifikát o úspěšném složení zkoušky 
• náklady na lektora (mzda, doprava, aj.) 
• náklady na zajištění výukových prostor  

 
 

 
 
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči 
příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení.  
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče 
(fyzické či právnické osoby). 
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, který není starší 
než 90 kalendářních dnů.  
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění 
k podnikání. 
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží prostou kopii platné akreditace MŠMT 
vzdělávacího kurzu Údržba veřejné zeleně. 
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží nájemní smlouvu nebo výpis z katastru 
nemovitostí nebo smlouvu o smlouvě budoucí vztahující se k prostorám, kde bude 
školení realizováno. 

 
• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží osvědčení o splnění příslušných bezpečnostních 

a hygienických předpisech k prostorám, kde bude výuka probíhat.   
 
 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží seznam minimálně 3 dodavatelem 
realizovaných zakázek obdobného charakteru ve výši min. 200 tis. Kč bez DPH, 
v posledních 3 letech. 

 
 
 
 
 
 

Zpracování nabídkové ceny 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 
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• Obsah nabídky – návrh struktury školení 
• Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky 

(jméno, telefon, e-mail) 
• Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele – viz požadavky na prokázání 

kvalifikace 
• Cena – zpracovaná v detailu dle uvedeného popisu 

 
 
 
 
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto 
zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria: 
 
Cena s váhou 100% 
 
Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: 
 
             nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 
100 x  -----------------------------------------------   x váha vyjádřená v procentech 
  cena hodnocené nabídky 
 
Hodnocena bude celková cena nabídky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lhůta pro podání nabídky: 17. 05. 2012 do 15.00 hodin   

Místo pro podání nabídky: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov (podatelna 1.  

patro)  

Nabídku lze podat osobně, kurýrem či poštou na uvedenou adresu.  

 
 
 
 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě. 

Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo možné 
vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.  

Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud 
je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s označením názvu zakázky, 
nápisem „Neotvírat“ a uvedením kontaktní adresy a kontaktní osoby dodavatele. 
 
 

Lhůta a místo pro podání nabídky 

Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 

Pokyny pro zpracování nabídky 

Povinné součásti nabídky  
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Platební podmínky: 
 

• Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě 
faktur vystavených dodavatelem.  

• Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, 
aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 
Další podmínky: 

• Zadavatel neumožňuje variantní plnění zakázky, nabídka musí být podána jako 
celek.  

• Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito 
pravidly. 

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
• Zadávací řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 

1.5 a Metodickým pokynem města Šluknov č. 1/2010 pro přidělování veřejných zakázek 
malého rozsahu,  na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.  

 
 
 
 
 
Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na 
adresu kontaktní osoby.  
 
Ing. Bc. Ivana Lukešová 
Město Šluknov 
e-mail: lukesova@mesto-sluknov.cz 
tel.: +420 412 315 332 
 
 
 
 
Ve Šluknově, dne 2. května 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
Mgr. Eva Džumanová 

starostka 

Další požadavky zadavatele   

Dotazy   
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