VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 41
a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU
„Výzva k podání nabídek č. 41 – napěstování prostokořenného
sadebního materiálu BK – LS Frýdek-Místek“
Evidenční číslo zakázky: 099/2020/137
Zakázka je zadávána v zavedeném DNS
„Služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin (DNS) “
(evidenční číslo: Z2017-022578)

ZADAVATEL:

Název:

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové

IČO:

421 96 451

Kontaktní osoba:

Mgr. Yvona Trčalová

Tel.:

+420 956 999 204; +420 724 524 870

E-mail:

zakazky@lesycr.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
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1
1.1

ÚVODNÍ INFORMACE
Obecné informace

Zadavatel Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO:
421 96 451 (dále jen „zadavatel“), tímto vyzývá v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dodavatele zařazené v zavedeném dynamickém
nákupním systému „Služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin (DNS) “ s evidenčním
číslem ve věstníku veřejných zakázek Z2017-022578, k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou
zakázku.
Tato zadávací dokumentace, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, se
vztahuje k veřejné zakázce zadávané v rámci dynamického nákupního systému (dále též jen „DNS“) a
stanoví podrobnosti nezbytné pro zpracování a podání nabídek na plnění této veřejné zakázky.
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících
podrobnosti nezbytné pro vypracování a podání nabídek dodavatelů na výše uvedenou veřejnou
zakázku zadávanou podle § 141 ZZVZ.
Dodavatelé se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich dodání do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a
včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy
dodavatel.
Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími
podmínkami včetně případného vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace a vyjasnil si ještě před
podáním nabídky případné nejasnosti.
1.2

Informace o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace pro vstup do DNS je volně přístupná v elektronickém nástroji E-ZAK na
internetové adrese https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_24.html.
Tato výzva s náležitostmi zadávací dokumentace je dle § 141 odst. 1 ZZVZ rozesílána všem dodavatelům
zařazeným do DNS.

2
2.1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název VZ:

„Výzva k podání nabídek č. 41 – napěstování prostokořenného sadebního materiálu BK
– LS Frýdek-Místek“

Evidenční číslo VZ u zadavatele:

099/2020/137

Předmět VZ:

Dodávky

Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

77230000-1 Služby v oblasti lesnictví
77231800-6 Správa lesních školek
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2.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 800 000,- Kč bez DPH.
2.3

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Sadební materiál bude dodán do lesních porostů na území LS Frýdek – Místek či sněžných jam
v působnosti LS Frýdek-Místek s předpokladem dodání jaro 2023.
Místo plnění veřejné zakázky: lesní školka (provozovna) dodavatele na volných záhonech.
2.4

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

S ohledem na charakter veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.
2.5

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypěstování sadebního materiálu lesního, dle specifikace v příloze č. 1
Smlouvy o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále také jen
„sazenice“)
Podrobné podmínky plnění této veřejné zakázky jsou popsány v příloze č. 1 této ZD – závazném vzoru
Smlouvy o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin a jeho příloze č. 1 –
Zakázkovém listě (dále také jen „Smlouva“).
Osivo bude předáno dodavateli objednatelem ihned po uzavření Smlouvy nebo po provedení
podzimních sběrů na adresu provozovny, uvedenou ve Smlouvě.

3

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SOUČINNOST

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného vzoru Smlouvy, který je
přílohou č. 1 ZD.
Dodavatel je povinen tyto obchodní podmínky v celém rozsahu a bez výhrad akceptovat, a to
předložením návrhu Smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude plně odpovídat závaznému
vzoru Smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (blíže viz článek 5. ZD). Dodavatel vyplní toliko místa, u nichž
je to ve vzoru smlouvy vyznačeno, či u kterých lze vyplnění dodavatelem předpokládat. Dodavatel
zejména vyplní své identifikační údaje jakožto dodavatele a kontaktní osobu pro vzájemnou
komunikaci. Nabídkovou cenu dodavatel vyplní v příloze č. 1 Smlouvy – Zakázkovém listě v položce
„cena za vypěstování sadebního materiálu v Kč bez DPH/ks“ a „cena za vypěstování sadebního
materiálu celkem v Kč bez DPH“.

4

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší celkové nabídkové ceny,
vyjádřené v Kč bez DPH.
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky v celém jejím rozsahu,
vyčíslená v Kč bez DPH, stanovená dodavateli pro účely hodnocení nabídek dle čl. 5.2 ZD.
Vyhodnocení nabídek bude provedeno v elektronickém nástroji, jehož prostřednictvím jsou podávány
nabídky na plnění této veřejné zakázky. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou. Další pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně dle celkové nabídkové
ceny.
V případě, že po provedeném hodnocení a posouzení nabídek bude na prvním místě více nabídek se
shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. Stejně tak bude
zadavatel postupovat i v případě, že vybraný dodavatel bude vyloučen a na první místo v pořadí se tak
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dostanou jiné nabídky se shodnou nabídkovou cenou (to vše za předpokladu, že zadavatel nezruší
řízení v souladu s čl. 8 této zadávací dokumentace). V ostatních případech zůstává nabídkám se
shodnou nabídkovou cenou sdílené pořadí. K losování budou přizváni dodavatelé, kteří podali nabídky
se shodnou nabídkovou cenou. O takovémto případném losování bude pořízen záznam, který bude
součástí dokumentace o veřejné zakázce.

5
5.1

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Požadavky na zpracování a podání nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Bude-li součástí nabídky doklad v jiném než českém jazyce, je dodavatel povinen předložit též
překlad takového dokumentu do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez
překladu
Nabídku dodavatele budou povinně tvořit níže uvedené dokumenty:
a. návrh Smlouvy na plnění této veřejné zakázky (viz čl. 3 a 5.3 této ZD), včetně přílohy č. 1
Smlouvy – Zakázkového listu, ve kterém dodavatel vyplní položky zeleně podbarvené, tzn.
„cena za vypěstování sadebního materiálu v Kč bez DPH/kus“ a „cena za vypěstování
sadebního materiálu celkem v Kč bez DPH“ (viz. bod 5.2. této ZD),
b. čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (viz. bod 5.2. této ZD), jehož vzor je přílohou č. 2
této Výzvy k podání nabídek a
c. plná moc, pokud bude nabídka dodavatele podepsána někým jiným než osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele (členem či členy statutárního orgánu) – viz též zadávací dokumentace
k zavedení DNS, a pokud již relevantní plná moc nebyla předložena jako součást předběžné
nabídky/žádosti o účast v DNS.
Nabídka dodavatele bude při podání prostřednictvím elektronického nástroje opatřena uznávaným
elektronickým podpisem dodavatele, a to v souladu s pravidly a pokyny platnými pro podání
předběžných nabídek (viz zadávací dokumentace k zavedení DNS, která je dostupná na internetové
adrese uvedené v čl. 1.2. této ZD).
Bude-li nabídka dodavatele podepsána jeho uznávaným elektronickým podpisem, bude zadavatel
považovat za podepsané uznávaným elektronickým podpisem též všechny dokumenty, které jsou
v nabídce dodavatele obsaženy, resp. jsou její součástí.
5.2

Požadavky na zpracování nabídkové ceny, podmínky pro překročení nabídkové ceny

Pro účely stanovení nabídkové ceny dodavatel doplní do Přílohy č. 1 smlouvy – Zakázkového listu cenu
za vypěstování sadebního materiálu v KČ bez DPH/ks a cenu za vypěstování sadebního materiálu
celkem v Kč bez DPH. Při nesplnění této podmínky může být dodavatel vyloučen z účasti v tomto
řízení k zadání veřejné zakázky v DNS (vybraný dodavatel bude vyloučen vždy).
Cena za vypěstování sadebního materiálu celkem v Kč bez DPH/ks bude předmětem hodnocení
nabídek (viz čl. 4 této ZD). Za správnost výpočtů odpovídá dodavatel.
Cenu za vypěstování sadebního materiálu celkem dodavatel, při sestavování nabídky v elektronickém
nástroji, doplní do položky „celková nabídková cena“, současně s vyplněním ostatních požadovaných
údajů, a to před tím, než celou nabídku (včetně všech připojených dokumentů – viz odst. 5.1. této ZD)
elektronicky podepíše uznávaným elektronickým podpisem a odešle zadavateli.
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Veškeré cenové údaje budou dodavatelem vyčísleny v Kč bez DPH. Při fakturaci pak bude ke kupní
ceně připočtena DPH ve výši stanovené v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
Dodavatel uvede, zda je či není plátcem DPH.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady
dodavatele spojené se splněním této veřejné zakázky v celém jejím rozsahu. Překročení nabídkové
ceny Kč/ks nebude v průběhu plnění veřejné zakázky možné.
Požadavky zadavatele na prohlášení o neexistenci střetu zájmu
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 řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 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 řízení k zadání veřejné zakázky v DNS jako účastník tohoto řízení.
Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného řízení k zadání veřejné zakázky v DNS,
zadavatel přistoupí k vyloučení takového účastníka řízení k zadání veřejné zakázky v DNS z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník řízení k zadání veřejné zakázky v DNS pro prokázání splnění uvedené zadávací podmínky
předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že 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 přílohou č. 2 ZD.
5.3

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

Součástí nabídky bude návrh Smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude plně odpovídat
závaznému vzoru Smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD. Návrh smlouvy bude předložen včetně příloh dle
ZD (viz zejména články 3 a 5.1 ZD).

6

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 11. 2020 v 10.00 hod.
Nabídky musí být ve shora uvedené lhůtě podány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK. Bližší informace k elektronickému nástroji jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k zavedení
DNS, která je dostupná na internetové adrese uvedené v čl. 1.2. této ZD.
Každý dodavatel je povinen podat nabídku na komplexní plnění celé zakázky. Nepřipouští se nabídka
na částečné plnění.

7

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatelé jsou oprávněni žádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli
doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to nejpozději do 4 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve
stanovené době odeslána prostřednictvím E-ZAK.
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Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Toto vysvětlení,
včetně přesného znění žádosti (bez identifikace tazatele), poskytne zadavatel prostřednictvím nástroje
E-ZAK zároveň všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému.
Zadavatel může změnit či doplnit zadávací dokumentaci.

8

OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;
b) zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu řízení k zadání veřejné zakázky v DNS
požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo aby
doplnil další nebo chybějící údaje či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně
a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Doplnění se nesmí
týkat údajů, které budou předmětem hodnocení;
c) zadavatel může vyloučit dodavatele, pokud údaje nebo doklady předložené dodavatelem

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

•

nesplňují zadávací podmínky nebo je dodavatel v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS ve
stanovené lhůtě nedoložil,

•

nebyly dodavatelem objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle písm. b) tohoto
článku zadávací dokumentace, nebo

•

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení;

vybraného dodavatele musí zadavatel ve shora uvedených případech vyloučit vždy;
zadavatel může vyloučit dodavatele z řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, pokud nabídka
dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla dodavatelem
zdůvodněna;
zadavatel tímto stanoví, že pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel
použít pro postup po vyloučení vybraného dodavatele ustanovení § 125 ZZVZ obdobně;
veškeré náklady účasti v řízení nese dodavatel;
podáním nabídky potvrzuje dodavatel svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami
stanovenými v ZD a jejích přílohách;
zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo
upravit zadávací podmínky;
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení k zadání veřejné zakázky v DNS do doby uzavření
smlouvy;
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce;
dodavatel je oprávněn svou, již podanou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek vzít zpět, upravit
a podat novou nabídku.

Práva a povinnosti v této ZD výslovně neupravené se řídí ZZVZ.
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PŘÍLOHY

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy o napěstování sadebního materiálu
o

-

Příloha č. 1 smlouvy – Zakázkový list_110_02_2020_BK

Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů
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