
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku na služby 

 

s názvem „Inventarizace dřevin na území města Moravská Třebová“ 

 

Město Moravská Třebová, zastoupené odborem životního prostředí (dále jen zadavatel) vyzývá k 

předložení nabídky pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Inventarizace dřevin na území 

města Moravská Třebová“. Dle zákona 137/2006 Sb. se jedná o zakázku malého rozsahu, která je 

zadávaná dle Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

č. 4/2011.  

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Název:  Město Moravská Třebová 

Právní forma: obec 

Zastoupené: JUDr. Milošem Izákem, starostou města Moravská Třebová 

Sídlo:  57101 Moravská Třebová - Město, nám. T. G. Masaryka 32/29 

IČO:  00277037 

DIČ  CZ00277037 

Zástupce ve věcech zakázky (kontaktní osoby): 

Ing. Pavel Báča, vedoucí odboru životního prostředí, telefon: 461 353 047, mail:pbaca@mtrebova.cz 

Ing. Alena Žvátorová, referent odboru životního prostředí, telefon: 461 353 045, mail: 

azvatorova@mtrebova.cz 

Mgr. Michael Havlík, referent pro GIS, telefon: 461 353 030, mail: mhavlik@mtrebova.cz 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení inventarizace stromů a dendrologické posouzení zeleně 

v rámci akce „Inventarizace dřevin na území města Moravská Třebová“. Území města Moravská 

Třebová se skládá z katastrálních území Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové. 

Inventarizovány budou pouze stromy rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města Moravská Třebová, 

(dotčené stromy jsou dány pasportem zelně, který proběhl v roce 2015, mimo již zpracované lokality). 

Inventarizace a dendrologický průzkum se bude týkat cca 2600 ks stromů. 

 

Předmět zakázky je blíže vymezen takto:  

 

Pro inventarizované stromy budou pořízené následující atributy: 

1. Taxon, určení rodu a druhu, případně kultivaru dřeviny 

2. Dendrometrické veličiny: průměr kmene, výška stromu, výška nasazení koruny, průměr  koruny 
3. Atributy hodnocení stromů, které popisují jeho stav s důrazem na jeho provozní bezpečnost 

(perspektiva, vitalita, zdravotní stav, stabilita, fyziologické stáří). 
4. Bude navržen plán péče, který bude obsahovat technologii ošetření (dle Standardu Řez stromů 

SPPK A02 002 vydaného AOPK ČR), naléhavost zásahu a dobu opakování. 
5. Každý strom bude umístěn v souřadném systému (SJTSK) tj. bude zanesen v mapě. 

6. Ke každému stromu bude pořízena fotodokumentace – celkový pohled, v případě výskytu staticky 

významného defektu – bude nafocen i tento defekt. 
 

Stromy budou rozdělené do základních ploch, pro každou plochu budou určené následující koeficienty: 
1. koeficient stability plochy 

2. koeficient cíle pádu 

3. intenzitní třída údržby 
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Předání dat: 

Vlastníkem pořízených dat je objednavatel. 

Data budou dodána ve 3 vyhotoveních v papírové – tištěné podobě. Ve výtiscích bude obsažena 

metodika inventarizace, přehledně budou uvedeny navržené opatření (ošetření stromů, navržené 

vazby, stromy ke kácení, …) rozdělené dle naléhavosti povedení. Dále bude obsažena analýza 

jednotlivých ploch, včetně tabulkových přehledů stromů a mapových podkladů. Dále budou data 

předána v elektronické podobě následovně: 

 

a) Geografická data inventarizace stromů musí odpovídat standardům polohové přesnosti a 

topologické správnosti a budou odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK. 

b) Geografická data inventarizace stromů budou odevzdána ve formátu SHP v datovém modelu 

aplikace Geovap GSPasport – pro zaslání datového modelu kontaktujte referenta pro GIS. 

 

3. Doba a místo plnění: 

 

Zahájení plnění: po podepsání smlouvy 

Termín dokončení: předpoklad 30. 7. 2016 

Místo plnění:   plochy v katastrálním území Moravská Třebová a Boršov, které jsou ve 

                                  vlastnictví města Moravská Třebová 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová, 

Olomoucká 2, 571 01 Mor. Třebová, nebo doporučeně na adresu:Městský úřad Moravská Třebová, 

odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 32/29do29. 4.2016 do 10 hod 

V uzavřené obálce zajištěné proti otevření a zřetelně označené:  

„Nabídka - Inventarizace stromů na území města Moravská Třebová – NEOTVÍRAT“ 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

 

Zadavatel požaduje, aby vedoucí realizačního týmu měl:  
 ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru biotechnickém nebo 

přírodovědném (např. lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné inženýrství nebo zahradní a 

krajinářská architektura, botanika nebo ekologie) obsahující předmět studia s názvem 
dendrologie nebo arboristika – prokazuje se osvědčením o vzdělání 

 délku praxe v posuzování a hodnocení dřevin min. 5 let - prokazuje se profesním životopisem 

 platnou certifikaci – Český certifikovaný arborista – konzultant (ČCA) nebo je držitelem jiného 

obdobného certifikátu – prokazuje se dokladem o odborné způsobilosti 

 
Zadavatel upozorňuje, že osoba uvedená uchazečem v nabídce jako vedoucí realizačního týmu se 

musí podílet na realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky po celou dobu. V případě, že by 

uchazeč, se kterým bude podepsána smlouva, byl nucen tuto osobu změnit, musí zadavateli písemně 

prokázat, že nový pracovník má adekvátní vzdělání a praxi odpovídající výše uvedeným kvalifikačním 

předpokladům. 

 

Dále: 

a) základní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle §53 odst. 1 písm. 

a) až k) ZVZ. Dodavatel předloží v nabídce dle §62 odst. 3 ZVZ čestné prohlášení, z jehož obsahu 

bude zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady uvedené v §53 odst. 1 



písm. a) až k) ZVZ. Dodavatel může použít vzor prohlášení, který je Přílohou č.4 výzvy k podání 

nabídky. 

b) profesní kvalifikační předpoklady 

Doloží uchazeč prostou kopii výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a prostou kopí 

dokladu o oprávnění k podnikání. 

 

c) technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč doloží seznam obdobných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich 

rozsahu a doby plnění. 

6. Údaje o hodnotících kritériích: 

 

Předložené nabídky budou hodnoceny zadavatelem podle celkové nabídkové ceny. V souladu §79, 

odst. 4 zákona je základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky výše nabídkové ceny 

bez DPH. Nejnižší nabídková cena bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Součástí nabídkové ceny 

uchazeče budou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou 

realizaci sjednaných prací potřebných k úplnému provedení díla. 

 

7. Nabídka bude předložena v následujícím členění: 

 

a) krycí list nabídky 

b) čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních kritérií 

c) dokumenty ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

d) dokumenty ke splnění technických kvalifikačních kritérií 

e) návrh smlouvy o dílo 

 

8. Další podmínky veřejné zakázky: 

 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu, 

právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.  

 Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.  

 Dodavatel bere na vědomí, že mu nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení. 

 

9. Přílohy výzvy k podání nabídek: 

 

Příloha č. 1 - krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo 

 

Podklady budou k dispoziciv elektronické podobě na Úřední desce městského úřadu Moravská Třebová 

v sekci veřejné zakázky http://www.moravskatrebova.cz/radnice/uredni-deska/verejne-zakazky. 

Grafické podklady (k pasportu zeleně města Moravská Třebová) je možné si vyžádat i u kontaktní 

osoby: Mgr. Michael Havlík, referent pro GIS, telefon: 461 353 030, mail: mhavlik@mtrebova.cz, 

nebo je možné do nich nahlédnout na http://gis.mtrebova.cz/Marushka/. 

 

 
V Moravské Třebové dne 30. 3. 2016 
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