LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - OBLAST POVODÍ VLTAVY, BENEŠOV
Tyršova 1902 , 256 01 Benešov , tel. +420 956954111 , fax +420 317705619 , ost54@lesycr.cz ,
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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - zakázka malého rozsahu
Zadávací řízení: zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon).
Zakázka na: Úprava břehových porostů

Identifikační údaje zadavatele:
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, zapsané v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Veřejnou zakázku vyhlašuje:
Adresa:
Internetová adresa:

ST OP Vltavy
Tyršova 1902,256 01 Benešov
www.lesycr.cz

Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:
Funkce:

Ing. Mojmíra Hillermanová. - vedoucí správy toků OP Vltavy

Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení:
Tel.:
E-mail:

Ing. Klára Vavříková
725980458
klara.vavrikova@lesycr.cz

Kontaktní osoba v technických záležitostech:
Tel.:
E-mail:

Petr Schwarz
725129956
petr.schwarz@lesycr.cz

Evidenční číslo zakázky:

954/2020/012

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Předmět zakázky:
Název zakázky: BP Okrouhlický potok ř.km 0,00-0,600
Místo realizace zakázky: k.ú: Benešov u Prahy, Okres: Benešov, Kraj:Středočeský
Klasifikace předmětu zakázky: kód CPV - 77211400-6
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v pěstebním zásahu v podobě ořezu hlavových vrb na tzv. "hlavu" v počtu 93 ks.
Stromy byly označeny reflexní barvou viz. přiložená situace. Dále bude odstraněno křoví zasahující do průtočného profilu v množství
100 m2. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít
k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit
jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a
certifikátu C-o-C.
www.lesycr.cz
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Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání
převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu. Likvidace křoví a větví
do průměru 7 cm bude řešena štěpkováním v intravilánu obce není možnost pálení.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
č.j. MUBN/194620/2020/OOPLH kladné stanovisko VKP

2. Předpokládaná doba plnění zakázky:
Podrobnosti k době plnění:
Zahájení: 1. 1. 2021
Dokončení: 31. 3. 2021

3. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:
Kompletní zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele: https://zakazky.lesycr.cz/
Vysvětlení zadávací dokumentace se poskytuje na základě písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Změnu, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří se zaregistrovali na
profilu zadavatele k příslušné veřejné zakázce a všem dodavatelům, kteří v průběhu zadávacího řízení požádali o vysvětlení zadávací
dokumentace

4. Prohlídka místa plnění:
Místo plnění zakázky je veřejně přístupné. Prohlídku místa plnění je možno individuálně dohodnout s kontaktní osobou zadavatele
(jméno Petr Schwarz tel. 725129956 email: petr.schwarz@lesycr.cz), kdy prohlídka bude umožněna nejpozději 3 dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

5. Platební, obchodní a záruční podmínky:
Další podmínky (dodací, obchodní, finanční) jsou upřesněny v návrhu smlouvy o dílo, jež je součástí zadávací dokumentace.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace a na prohlášení o
neexistenci střetu zájmů:
Základní způsobilost:
Podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Forma prokázání: čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Profesní způsobilost:

•

Obsah kvalifikace: Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (živnostenské
oprávnění, licence..)
Forma prokázání: běžná kopie
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•

Obsah kvalifikace: Výpis z Obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné obdobné
evidence (pokud je v ní zapsán).
Forma prokázání: běžná kopie

Ekonomická kvalifikace:
Není požadována
Technická kvalifikace:

•
•

není požadována

Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Vzor tohoto čestného prohlášení je součástí nabídkového listu (část D
nabídkového listu), jehož vzor tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Z předložených dokladů musí být zřejmé, že dodavatel splňuje zadavatelem stanovené požadavky.
Výpisem (běžná kopie) ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 3 měsíce k datu prokázání kvalifikace, je možné
nahradit splnění základní a profesní způsobilosti.
Prokázání certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů není vyloučeno. Splnění kvalifikace se pak
prokazuje pouze v rozsahu v něm uvedených údajů a údaje zapsané v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace.
Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a.
b.

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odstavce b) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, tzn. seznam stavebních prací včetně osvědčení, vztahující se k
takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, budou všechny nabídky podané takovým
účastníkem zadávacího řízení vyřazeny a zadavatel takového dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požaduje, aby každý účastník zadávacího řízení prokázal její splnění:
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí
jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení nebo jako
poddodavatel, prostřednictvím kterého jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného
zadávacího řízení, přičemž bude vystupovat v pozici účastníka zadávacího řízení nebo v pozici poddodavatele, kterým prokazuje jiný
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účastník zadávacího řízení (dodavatel) kvalifikaci, zadavatel přistoupí k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení postupem dle
ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, tj. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník zadávacího řízení pro prokázání splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že on ani
jeho případný poddodavatel, kterým prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst.
1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
Vzor čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů je součástí nabídkového listu (příloha ZD).
V případě, že vybraný dodavatel nesplní předmětnou povinnost nebo z předložených dokladů o majetkové struktuře vyplyne,
že dodavatel byl ve střetu zájmů podle ust. § 44 odst. 2 a 3 zákona, zadavatel jej vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vybraný dodavatel, s kterým má být uzavřena smlouva, předloží před podpisem smlouvy kopii (pokud nepředložil již jako součást
nabídky):

•
•

doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
výpis z Obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky

v originálu nebo úředně ověřené kopii:

•

čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky,

V případě, že vybraný dodavatel nedoloží k podpisu smlouvy výše uvedené doklady, bude toto jednání zadavatelem posuzováno jako
neposkytnutí součinnosti potřebné pro uzavření smlouvy.

7. Další zadávací podmínky:
Veškeré závazné obchodní a platební podmínky jsou stanoveny ve formě závazného vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této
výzvy k podání nabídky. Dodavatel je povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném vzoru smlouvy o dílo bez výhrad
akceptovat. Souhlas se zněním závazného vzoru smlouvy o dílo dodavatel vyjádří podáním nabídky.
Návrh smlouvy o dílo dodavatel do nabídky nepředkládá. Zadavatel připraví smlouvu o dílo, která má být uzavřena s vybraným
dodavatelem, k podpisu tak, že doplní do závazného vzoru smlouvy všechny nezbytné údaje. Zdroje údajů pro doplnění jsou
specifikovány v nabídkovém listu.
Dodavatel předloží jako součást své nabídky nabídkový list, jehož vzor je součástí zadávací dokumentace.
V nabídkovém listu uvede

•
•
•
•
•

svoje identifikační a kontaktní údaje,
technické, obchodní a další údaje k doplnění do smlouvy o dílo,
hodnotu kritérií hodnocení (výši nabídkové ceny bez DPH),
čestné prohlášení o splnění kvalifikace,
čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů

V případě listinné nabídky musí být nabídkový list podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; pokud jedná
jménem dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo osoba na základě pověření, musí být v nabídce přiložena platná plná moc
nebo pověření.
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8. Lhůta pro podání nabídek:
Zadavatel umožňuje podání nabídky pouze v listinné podobě.
Datum: 22.12.2020
Hodina: .09.00
Místo pro podání nabídek: ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

9. Datum a hodina otevírání obálek:
Otevírání obálek je neveřejné.

10. Způsob a kritéria hodnocení:
Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena (vyčíslená v Kč) uvedená v nabídkovém listu, a to cena bez DPH. V případě
neuvedení nabídkové ceny v nabídkovém listu bude tato skutečnost důvodem k vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
V případě, že nabídka dodavatele nebude obsahovat nabídkový list, ale bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, je ve všech relevantních
souvislostech za údaj o nabídkové ceně považován údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo, a to včetně požadavků uvedených v čl. 11
této výzvy k podání nabídky.
Nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. Nejlépe bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě rovnosti celkových nabídkových cen u nabídek nacházejících se v pořadí na místě rozhodném pro výběr dodavatele bude o
pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. K losování budou přizvání účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídky se shodnou
nabídkovou cenou. O losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.
Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem do 10 dnů ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o výsledku zadávacího
řízení.

11. Nabídková cena:
Nabídková cena bude zpracována bez DPH.
Přílohou této výzvy k podání nabídky je neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis
prací“) v elektronické podobě. Dodavatel jako součást nabídky předloží oceněný soupis prací. Za soulad dodavatelem oceněného
soupisu prací a zadavatelem předloženého neoceněného soupisu prací je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v
množství, tak v definované kvalitě).
Celková nabídková cena bude uvedena v nabídkovém listu a položkově strukturována oceněném soupisu prací. Celková nabídková
cena stanovená oceněným soupisem prací (rozpočtem) bude v souladu s cenou uvedenou v nabídkovém listu.
Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel při oceňování soupisu prací dodrží jeho strukturu a členění na jednotlivé objekty, ocení veškeré položky a dodrží jejich
obsahovou náplň.
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Oceněný soupis prací (rozpočet) nesmí obsahovat početní chyby, které mají vliv na celkovou nabídkovou cenu.
Zadavatel nepřipouští upravovat, slučovat či vynechávat položky soupisu prací. Zadavatel rovněž nepřipouští ocenění položek soupisu
prací částkou 0 Kč.
Nesplnění shora uvedených zadávacích podmínek v čl. 11 je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel je však oprávněn (nikoli povinen) vyzvat dodavatele k objasnění (opravě) předloženého oceněného soupisu prací, pokud tím
nebude dotčena celková nabídková cena uvedená v nabídkovém listu.
Variantní řešení se nepřipouští.

12. Forma nabídky:
Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené v bodě 8 této zadávací dokumentace. Nabídka bude doručena v řádně
uzavřené obálce opatřené nápisem "ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ, BP Okrouhlický potok ř.km 0,00-0,600 - NEOTEVÍRAT", adresou a ičem
dodavatele.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla zajištěna proti
neoprávněné manipulaci.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

13. Obsah nabídky:
Nabídka bude vypracována v požadované formě a bude minimálně obsahovat:

•

•
•
•
•
•
•

nabídkový list - Vzor nabídkového listu je přílohou této výzvy k podání nabídky,
V případě nabídky v listinné podobě musí být nabídkový list podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;
pokud jedná jménem dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo osoba na základě pověření, musí být v nabídce
přiložena platná plná moc nebo pověření; vzor úvodního listu nabídky obsahuje mj. i čestné prohlášení o neexistenci střetu
zájmů dle ust. § 4b zákona o střetu zájmů,
čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, přičemž dodavatel může využít čestné prohlášení obsažené v nabídkovém listu,
obsah nabídky,
požadované doklady k prokázání kvalifikace (dodavatel může nahradit předložení dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením,
přičemž může využít čestné prohlášení obsažené v nabídkovém listu),
nabídkovou cenu dle bodu 11,
ostatní doklady požadované zadavatelem.
oceněný výkaz výměr

14. Jiné:
V případě, že pro usnadnění stanovení dílčích cen a nabídkové ceny provádí výkaz výměr výpočty automaticky, nejsou účastníci
zadávacího řízení zproštěni odpovědnosti za správné stanovení dílčích cen a nabídkové ceny. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni
provést kontrolu výpočtu jednotlivých dílčích cen a celkové nabídkové ceny, za jejich správnost je odpovědný účastník zadávacího
řízení.

15. Dodatečné informace, zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace či doklady k podané nabídce dodavatele, posoudit nabídky z hlediska
mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to do doby uzavření
smlouvy o dílo. Dále si zadavatel vyhrazuje právo nevracet dodavatelům podané nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které
dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a
certifikátu C-o-C.
www.lesycr.cz
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Námitky dle zákona nelze podat.
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany dodavatele nebo uvedení nepravdivých
informací v nabídce je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele nebo
oznámení o zrušení zadávacích řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníků
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

16. Přílohy:
•
•
•
•
•

Nabídkový list
Vzor smlouvy
Projektová dokumentace
Neoceněný soupis prací
Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

V Benešově dne .................................
Ing. Mojmíra Hillermanová-vedoucí správy toků OP Vltavy

Ing. Mojmíra
Hillermanová

Digitálně podepsal Ing.
Mojmíra Hillermanová
Datum: 2020.12.11
09:26:03 +01'00'
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