
Projekt  „Regenerace zeleně v obci Braškov“ bude spolufinancován z fondů EU, 
Operační program životní prostředí 

Uchazeč:

Výzva k podání nabídky a  prokázání splnění kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby 

„Regenerace zeleně v obci Braškov“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
Základní údaje:
Název zadavatele: Obec Braškov
sídlo : Dukelská 11, 273 51 Braškov
IČ : 00234176

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Vladimír Dráb – starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Jiří Kolrusz, tel. 607 531 139, e-mail: kolruszjiri@seznam.cz

2. INFORMACE O POVĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELE PRO ZADÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadáním této veřejné zakázky byla zadavatelem pověřena společnost

M-FINANCE, s.r.o.
se sídlem : Želivec 244, 251 68  Kamenice
kontaktní místo : Prvního pluku 12a, 186 00  Praha 8 – Karlín
IČ : 25682644
DIČ : CZ25682644
zastoupená : Ing. Janem Chalupou, CSc., jednatelem společnosti
tel., fax, e-mail : 222 31 45 92, 222 31 00 22, info@m-finance.cz 

3. DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení  dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen „zákon“).

3.2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění  veřejné  zakázky je  výsadba  a  obnova remízů  a  alejí  u  polních  cest  včetně  jejich 
částečné obnovy, revitalizace aleje v ul. Sportovců a založení zeleně v rámci tvorby zeleného prstence 
kolem obce.
Projekt  „Regenerace  zeleně  v obci  Braškov“  bude  spolufinancován  z fondů  EU  Operačního 
programu životní prostředí.
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Cílem předmětu  plnění  této  veřejné  zakázky je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny,  obnovit  její 
venkovský ráz, propojit  revitalizované polní cesty s remízky a přilehlými lesíky a lesy,  vytvořit 5 km 
zelený prstenec kolem obce, který zlepší možnosti krytu a migrace pro zvěř, na SZ straně splní úlohu 
větrolamu a snížení ekologické zátěže od dálnice a sportovního letiště, přispěje i ke zmírnění zátěže od 
expandujícího  letiště  Praha  Ruzyně  a  v neposlední  řadě  poslouží  jako  okružní  stezka  pro  rekreační 
využití.

Dále  bude  zajištěna  ochrana  stávajících  dřevin  (včetně  kořenových  soustav)  proti  poškození  při 
stavebních činnostech a zemních úpravách (úprava cest, výkopy výsadbových jam) dle ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním 
ohledem na stávající dřeviny.

Nové  výsadby  budou  realizovány  mimo  inženýrské  sítě  v souladu  s ČSN  83  9021  Technologie 
vegetačních  úprav  v krajině  –  Rostliny  a  jejich  výsadba.  Rostlinný  materiál  bude  v kvalitě  uvedené 
v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu, řez realizovat za optimálních 
klimatických podmínek a ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva. 

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původní výsadbě 
dle schválené projektové dokumentace.

Po  výsadbě  budou  stromy  (po  dobu  tří  let)  pravidelně  zalévány  (s  intenzitou  v závislosti  na 
klimatických podmínkách), dále budou postupně uvolňovány úvazky ukotvených stromů a kotvící kůly 
budou po  2-3  letech  odstraněny,  pravidelně  budou kontrolovány a  postupně  odstraňovány i  obalové 
materiály na ochranu kmene.

Do tří let po výsadbě bude proveden výchovný řez korun stromů a následné výchovné řezy do 10 let 
dřevin. V intravilánu je třeba koruny stromů postupně vyzdvihnout na podjezdovou výšku.

Případné  stavební  či  zemní  práce  v této  lokalitě  budou  realizovány  v souladu  s ČSN  83  9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích.

Detailní řešení úseků cest
V úsecích zcela nových cest (dnes rozoraných) bude nutno jejich nový povrch po srovnání zhutnit 

s příměsí travního semene. V šíři cca 3 metrů vlastní cesty bude použita travní směs zátěžová a na obou 
okrajích cest  bude vyseta směs květnatá louka. Na dvou místech přejezdu zemědělské techniky bude 
navíc  ještě  podkladová  vrstva  štěrkodrti  tlouštky  10  cm.  Údržba  povrchu  cest  bude  spočívat 
v pravidelném sekání trávníku.

Cesta A1 a A2
Cesta na severní straně obce o celkové délce 364 m, která směřovala původně až do sousední obce 

Velká Dobrá, byla přerušena dálnicí a v úseku A2 v délce 40 m byla rozorána. Tento úsek bude odkoupen 
od vlastníka pozemku na základě předběžné smlouvy. V úseku  A1 jsou téměř v celé šířce zarostlé keře 
bezu, trnky a šípku. Dochovaly se jen 4 stromy, z toho jeden statný strom plané třešně.

Záměr spočívá v minimálním kácení křovin z jižní strany zarostlé cesty tak, aby větší část křovin 
zdravého porostu zůstala zachována a současně se vytvořil prostor  pro vysázení aleje javorů.

Cesta B
Cesta  na  severní  straně  osady  Valdek  o  délce  162  m je  na  obecním pozemku,  přesto  byla  při 

kolektivizaci rozorána. Spojuje lesík Dubiny se starou karlovarskou silnicí – dnes přivaděčem k dálnici 
pod Valdekem.

Záměrem je cestu obnovit a osázet dvouřadou alejí Dubu letního. Alej naváže harmonicky na les, kde 
je Dub významně zastoupen a bude sloužit i jako větrolam pro zmírnění severního větru. Cesta naváže na 
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chodník mezi Valdekem a Velkou Dobrou, který je směrem k Valdeku lemován též listnatými dřevinami. 
Založí se 324 m2 lučního trávníku.

Cesta D1
Tento úsek o délce 142 m je dnes součástí pole ohraničeného cestami D2, D3 a zástavbou obce. 

Sousedí s vodotečí Braškovského potoka, který je přirozeně nejníže položeným místem obce. Za vodotečí 
je obecní ČOV, ke které je napojena již místní komunikace. 

Cílem je  doplnit  tuto alej  výsadbou  52 stromů,  95 keřů  a  obnovit  povrch cesty včetně  založení 
lučního porostu na ploše 280 m2.  V tomto úseku je kladen důraz na zvýraznění přítomnosti vodoteče 
použitím dřevin, které se svým charakterem hodí k vodě. Bude nutno vykácet 200 m2 nevhodných dřevin. 
Pozemek pro cestu bude odkoupen od vlastníka půdy na základě předběžné smlouvy.

Cesta E
Úsek délky 220 m leží na jižní straně katastru obce. Kopíruje trasu projektované cyklostezky a ústí 

na silnici, která bude po opravě vybavena chodníkem. Povrch cesty je v dobrém stavu a je zpevněn.
Cílem je výsadba nové dvouřadé aleje z 54 dubů. Tento princip reaguje na stávající úpravu přilehlého 

parkoviště.  Alej  bude navazovat na okružní stezku a současně na lesík ,,Háj“ a předpokládá založení 
zátěžového trávníku na ploše 453 m2.

Cesta F1
Úsek cesty od ,,Háje“ kolem Boží muk je dnes zcela bez vegetace.  Povrch cesty je rovný,  místy 

zatravněný. 
Cílem je založení smíšené ovocné aleje z 54 stromů. Boží muka budou doplněna podle tradičního 

vzoru dvojicí stromů a to lip malolistých. Na ploše 400 m2 bude založen zátěžový trávník.

Cesta F2
Navazující úsek směřuje východním směrem k silnici Kladno – Beroun, za kterou se napojí na úsek 

D3. V tomto úseku se část aleje dochovala. Je to 14 stromů a 10 keřů. Povrch cesty je rovný, částečně 
zatravněný.  Cenný je rozvolněný charakter  aleje,  který je dán absencí  některých  stromů a pohodlnou 
šířkou celého prostoru mezi stromy.

Cílem je  dotvoření  smíšené  ovocné  aleje  32  stromy,  25  keři  a  založení  zátěžového trávníku  na 
chybějících plochách o výměře 300 m2.

Ulice Sportovců J
Ulice  je  totožná  s jednou ze  dvou páteřních  silnic,  které  protínají  osadu  Valdek.  Je  orientována 

z východu od obce Braškov a sportovního stadionu k západu směrem k sousední obci Horní Bezděkov. 
Na jižní  straně  této  ulice  je  v souvislém zatravněném pásu  alej  statných  jehličnanů.  V sedmdesátých 
letech minulého století byly do tohoto stromořadí mezi smrky sázeny Thuje. V současné době se tato 
konstelace ukazuje jako nevhodná.

Cílem je  náhrada  Thují  vhodnějšími  dřevinami,  v ošetření  stávajících dřevin a  založení  trávníku. 
Vzrostlé smrky s ohledem na jejich velikost a dobrý zdravotní stav doporučujeme zachovat a s nimi i 
lesní charakter ulice. V místech, kde smrky chybí, budou vysázeny rychleji rostoucí douglasky, aby ulice 
měla lesní charakter v celé délce.

Bližší informace k výše uvedeným cestám jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
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Uchazeč použije k výsadbě tyto dřeviny:

Vysazované  dřeviny
Druh Počet (ks)
Stromy listnaté 
Acer campestre 32
Acer platanoides 8
Acer pseudoplatanus 12
Alnus glutinosa 10
Fagus sylvatica ,,Dawyck“ 18
Fraxinus excelsior 16
Malus domestica 18
Prunus avium 4
Prunus cerasus 8
Prunus domestica 19
Prunus padus 10
Pyrus communis 14
Pyrus domestica 14
Quercus petraea 29
Quercus robur 69
Salix alba 16
Tilia cordata 2
Stromy jehličnaté
Pseudotsuga menziesii 7
Keře listnaté
Euonymus europaeus 15
Prunus spinosa 10
Rosa canina 40
Salix viminalis 40
Viburnum opulus 50

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět plnění kód CPV
Vysazování 77315000-1
Vysazování stromů 77211600-8
Zahradnické služby 77300000-3

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Doba plnění veřejné zakázky: od 08/2009
Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné 
smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.

5.2. Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je obec Braškov.
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6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1.900.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky  byla  stanovena  v souladu  s  §  15  zákona,  jako  předpokládaná  výše 
celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na služby.

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
7.1. Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech  Po – Pá v době od 8:00 do 14:00 hod. v podatelně Obecního úřadu 
Braškov, nebo zaslat na adresu  Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov  tak, aby byla doručena do 
skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel 
nepřijme a zájemci ji vrátí.

7.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: 17.08.2009
Hodina: 14:00

7.3. Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci, tzn. jednotlivé listy nabídky musí být pevně 
svázány a vzestupně očíslovány.
Nabídky jsou zájemci povinni podat písemně v jednom originále a jedné kopii,  a to v řádně uzavřené obálce, 
označené nápisem „Regenerace zeleně v obci Braškov“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené 
razítkem a podpisem oprávněné osoby zájemce. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné 
vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ

8.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst.1 písm. a) až i) zákona  
Zájemce k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení podle ustanovení
 § 62 odst. 2) zákona, kterým prokáže, že:

a) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný 
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 
nepřímého  úplatkářství,  podvodu,  úvěrového  podvodu,  včetně  případů,  kdy  jde  o  přípravu  nebo  pokus  nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-
li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí  dodavatel  splňovat  jak ve vztahu k území České republiky,  tak k zemi svého sídla,  místa  podnikání  či 
bydliště,
b) dodavatel,  který  nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin,  jehož  skutková  podstata  souvisí  
s  předmětem  podnikání  dodavatele  podle  zvláštních  právních  předpisů  nebo  došlo  k  zahlazení  odsouzení  za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická  osoba,  musí  tento  předpoklad  splňovat  statutární  orgán  nebo  každý  člen  statutárního  orgánu  této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
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složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
c)  který  nenaplnil  skutkovou  podstatu  jednání  nekalé  soutěže  formou  podplácení  podle  zvláštního  právního 
předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který  nemá  v  evidenci  daní  zachyceny  daňové  nedoplatky,  a  to  jak  v  České  republice,  tak  
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který  nemá  nedoplatek  na  pojistném  a  na  penále  na  veřejné  zdravotní  pojištění,  a  to  jak  
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který  nemá  nedoplatek  na  pojistném  a  na  penále  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti 
podle zvláštních právních předpisů.

8.2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 8.1. 
předložením těchto dokladů:
Čestné prohlášení podle § 62 odst. 2) zákona.(viz. příloha v zadávací dokumentaci)

8.3. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b)  zákona 
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:

a) Výpis  z obchodního  rejstříku  nebo  jiné  evidence,  pokud  je  v ní  dodavatel  zapsán,  ne  starší  90  dnů 
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu.

b) Doklad  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v rozsahu  odpovídajícím  předmětu 
veřejné  zakázky,  zejména doklad prokazující  příslušné živnostenské  oprávnění,  v originále  nebo  v úředně 
ověřeném stejnopisu.

8.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona
K prokázání  splnění  ekonomických  a  finančních  kvalifikačních  předpokladů  požaduje  zadavatel  předložit  tyto 
doklady:

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Zadavatel  stanovil,  že ke splnění  zadávacích podmínek je  nutné,  aby částka  předmětného pojištění  činila 
alespoň 2 mil. Kč. Zájemce prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením prosté kopie pojistné smlouvy. 

b) údaj  o  celkovém  obratu  dodavatele  za  poslední  3  účetní  období;  jestliže  dodavatel  vznikl  později  nebo 
prokazatelně zahájil  činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později,  postačí,  předloží-li  údaje o 
svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení své činnosti.
Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby celkový obrat společnosti za poslední 3 
roky  (  tj.  2006,  2007,  2008  )  činil  min.  4  mil.  Kč  bez  DPH.  Dodavatel  splní  kvalifikační  předpoklad 
předložením čestného prohlášení o výši obratu za poslední 3 roky.

8.5. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
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a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních  3 letech s uvedením jejich rozsahu a 
doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

 osvědčení  vydané  či  podepsané  veřejných  zadavatelem,  pokud  byly  služby  poskytovány 
veřejnému zadavateli;

 osvědčení  vydané  jinou  osobou,  pokud  byly  služby  poskytovány  jiné  osobě  než  veřejnému 
zadavateli, nebo;

 čestné  prohlášení  dodavatele,  pokud  byly  služby  poskytovány  jiné  osobě  než  veřejnému 
zadavateli  a  není-li  současně  možné osvědčení  podle  bodu 2 od této  osoby získat  z důvodů 
spočívajících na její straně;

Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné,  aby dodavatel předložil osvědčení o min. 
dvou významných zakázkách na zahradnické práce, každá s min. finančním objemem 3 mil. Kč bez DPH, 
kterou realizoval v průběhu posledních 3 let. 

b) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky

Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč předložil průměrný počet zaměstnanců za poslední 3 
roky, který nečiní méně než 5 zaměstnanců za poslední 3 roky.

Požadovaná osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, musí být podepsány 
statutárním orgánem uchazeče. V případě, že podepisuje jiná osoba, musí nabídka obsahovat i plnou moc pro tuto 
osobu podepsanou statutárním orgánem uchazeče.

9) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotící kritéria uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.

10) PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci vč. projektové dokumentace k této veřejné zakázce si lze vyžádat u osoby pověřené 
zadáním této veřejné  zakázky – společnost  M-FINANCE,  s.r.o.,  na kontaktní  adrese:  Prvního pluku 12a,
186  00  Praha  8  –  Karlín,  kontaktní  osoba:  Vyšínská  Kateřina,   na  tel.  222  31  45  92  nebo  
e-mail: vysinska@m-finance.cz .

Zadávací dokumentace včetně všech příloh tvoří nedílnou součástí této Výzvy.

V Braškově dne 28.7.2009

……………………………….
Ing. Vladimír Dráb

starosta Obce Braškov
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