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1. Úvodní informace
1.1.

Název:

Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2022 pro Školní
lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.

1.2.

Klasifikace:

hlavní předmět kód

CPV 77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

dodatečný kód

CPV 77200000 Služby v oblasti lesnictví

1.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená jako předpokládaná hodnota
kompletního plnění (všechny části) předmětu veřejné zakázky: 9.000.000,- Kč bez DPH.
Předpokládané hodnoty částí zakázky:
1 Část: 3.700.000,- Kč bez DPH
2 část: 1.500.000,- Kč bez DPH
3 část: 3.800.000,- Kč bez DPH

1.4.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby.

1.5.

Režim veřejné zakázky: nadlimitní.

1.6.

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona.

1.7.

Údaj o zohlednění podmínek přístupnosti (§ 93 ZZVZ): z hlediska ustanovení § 93 ZZVZ nebude
předmět plnění využíván fyzickými osobami.

1.8.

Údaj o poskytnutí služeb pod přímým dohledem zadavatele (§ 105 odst. 3 ZZVZ): předmětem
VZ nejsou služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele.

1.9.

Zadávací podmínky (dále také „zadávací dokumentace“ a „ZD“) vymezují předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

1.10. Zadávací podmínky jsou pro účastníky zadávacího řízení (dále též jen „účastník“) závazné.
1.11. Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak,
nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců
zadávacích podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
zadávacích podmínek.
1.12. V případě, že zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele
nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu či odkaz na technické normy, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout
rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 zákona.
1.13. Zadávací podmínky jsou poskytnuty bezúplatně na kontaktní internetové adrese (profilu
zadavatele) uvedené na titulní straně této zadávací dokumentace, a to po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek.
1.14. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny ceny plnění předmětu
veřejné zakázky způsobem a za podmínek uvedených v čl. 2. odst. 2.14 a 2.15 přílohy č. 1
zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo.

2. Základní informace k předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dřeva.
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2.1.

Textový popis předmětu VZ: předmětem plnění této veřejné zakázky (její příslušné části) je
poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování
úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 26 000 m3 za dobu trvání
zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále
jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM)
v celkovém objemu 16 960 m3 za dobu trvání zakázky.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zásadní pro naplnění potřeb zadavatele spočívajících
v zabezpečení řádné péče o lesní porosty a provádění činností zabezpečujících optimální plnění
všech funkcí lesů ve vlastnictví zadavatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob,
k nimž má zadavatel vlastnické právo nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu
či jiného právního vztahu shodného nebo obdobného charakteru a plnění povinností vyplývajících
zadavateli ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je
odborným lesním hospodářem a vykonává lesní hospodářství ve vlastní režii, část prací, pro které
nemá specifické technické vybavení, realizuje touto zakázkou.

2.2.

Vymezení předmětu plnění: Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména
v Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace
a v Technickoorganizačních podmínkách plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace (vždy pro příslušnou část veřejné zakázky).
Veřejná zakázka bude realizována za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

2.3.

Místo plnění zakázky: místem plnění veřejné zakázky jsou lesní porosty na pozemcích
určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví zadavatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických
osob, k nimž má zadavatel vlastnické právo nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo
nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo obdobného charakteru obhospodařované ŠLP.
Místem plnění jsou lesní porosty: Přírodní lesní oblast 10 - Středočeská pahorkatina (dále „PLO
10“), převažující vegetační stupeň 4 - střední polohy, převažující hospodářské soubory kyselých,
oglejených a exponovaných stanovišť s běžnou charakteristikou těžebních pracovišť vhodných
pro použití harvestorové technologie, terénní poměry, únosnost, terénní překážky, sklon terénu
odpovídají charakteristikám uvedeným v popisu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů pro PLO
10 (textová část oblastního plánu rozvoje lesů). Dopravní dostupnost lesní dopravní sítí je
nadstandardní proti údaji uvedenému údaji o dopravním zpřístupnění lesních porostů (shodný
pramen). Plochové zastoupení hlavních hospodářských dřevin je SM +JD 51%, BK 14%, DB 10%,
BO 16%, MD 5%. Údaje jsou veřejně dostupné na portálu Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem.
Místo plnění leží geograficky v okresech Praha – východ, Kolín (západní část) a v menší ploše
i Kutná Hora (západní část).

2.4.

Prohlídka místa plnění (§97 ZZVZ): prohlídka místa plnění se neuskuteční.

2.5.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel dělí v souladu s § 101 ZZVZ předmět veřejné zakázky
na 3 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny (tři) části veřejné zakázky nebo jen
na vybrané části (jednu část) veřejné zakázky.
Předmět plnění zakázky je rozdělen na 3 části, popis částí dále v textu ZD.
Jednomu účastníkovi zadávacího řízení je možno zadat více částí zakázky.
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2.6.

Termín plnění zakázky: k plnění veřejné zakázky bude s vybraným účastníkem uzavřena smlouva
na dobu určitou.
Termín plnění zakázky je uveden pro každou část zakázky samostatně, dále v textu ZD.

Specifikace částí zakázky:
Část 1:
Těžba dříví harvestorovou technologií – probírky a nahodilé těžby v porostech do 60 let věku
s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,05 do 0,49 m3 včetně, v případě nahodilých
těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM
a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou
technologií strojní těžba stromů jednotlivým výběrem i plošnou sečí v porostech věku
do 60 let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,05 do 0,49 m3 včetně,
odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání,
odřezání kořenových náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na
průměrnou vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na OM podle sortimentů; při plnění
předmětu části 1 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 4 cm
b.k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby ŠLP soustředěných do
těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 8.000 m3 za dobu trvání zakázky.
Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní
místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 2.560 m3 za dobu trvání zakázky.
Předmět plnění části 1 veřejné zakázky podle technické specifikace technologie těžby
na pracovišti a množství

SPECIFIKACE
specifikace
dle věku
porostu a
hmotnatosti
kmene
(rozmezí nebo
limit)

technologická
specifikace

MNOŽSTVÍ
těžba
těžba množství
poměr
celkové
dle
technologie množství technologic
/ část
pro část
ké
zakázky
zakázky specifikace
[%]

průměrná
hmotnatost
0,05 až 0,10 m3
porosty do 60 průměrná
hmotnatost
let věku,
0,11 až 0,20 m3
hmotnatost
3
průměrná
do 0,49 m
hmotnatost
včetně
0,21 až 0,49 m3

[m3]

20%

40%

8 000

40%

shromažďování
a vyvážení
klestu
množství dle
technologie
a
vyvážení
objemu
těžby
klestu
ANO/NE za část zakázky

[m3]

[m3]

1 600

NE

0

3 200

NE

0

3 200

ANO

shromažďování a vyvážení těžebních zbytků (klestu) na OM

2 560
2 560

Plnění veřejné zakázky pro část 1 bude poskytováno v období od 1.7.2022 do 31. 12. 2022.
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Část 2:
Těžba dříví harvestorovou technologií - probírky, mýtní úmyslné těžby pasečným nebo
výběrným způsobem a nahodilé těžby, v porostech s i bez podrostu, v porostech nad 50 let
věku s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,40 do 1,20 m3 včetně, výběrem
jednotlivých stromů, holosečí a v případě nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů,
vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní
místo (OM).
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou
technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40
let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,40 do 1,20 m3 včetně,
odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání,
odřezání kořenových náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na
průměrnou vzdálenost 400 m, ukládání dohrání na lesních skládkách podle sortimentů;
porosty jsou s podrostem - přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy
předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části
porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s
JMP) namísto kácení harvestorem; při plnění předmětu části 2 veřejné zakázky bude dříví
zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním
plánem lesní těžby ŠLP soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém
objemu 5.000 m3 za dobu trvání zakázky Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků
v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo (OM)v předpokládaném celkovém objemu
4.000 m3 za dobu trvání zakázky.
Předmět plnění části 2 veřejné zakázky podle technické specifikace technologie těžby
na pracovišti a množství

SPECIFIKACE
specifikace
dle věku
porostu a
hmotnatosti
kmene
(rozmezí nebo
limit)

technologická
specifikace

MNOŽSTVÍ
těžba
těžba množství
poměr
celkové
dle
technologie množství technologic
/ část
pro část
ké
zakázky
zakázky specifikace
[%]

porosty nad
40 let věku,
hmotnatost
od 0,40 do
0,1,20 m3
včetně

[m3]

shromažďování
a vyvážení
klestu
množství dle
vyvážení technologie a
objemu těžby
klestu
za
část zakázky
ANO/NE

[m3]

[m3]

bez podrostu

40%

2 000

ANO

1 600

s podrostem

30%

1 500

ANO

1 200

1 500

ANO

1 200

s podrostem a
ručním
předkacováním
(těžař s JMP)

5 000
30%

shromažďování a vyvážení těžebních zbytků (klestu) na OM

4 000

Plnění veřejné zakázky pro část 2 bude poskytováno v období od 1.6.2022 do 30.9.2022.
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Část 3:
Těžba dříví harvestorovou technologií - probírky, mýtní úmyslné těžby pasečným nebo
výběrným způsobem a nahodilé těžby, v porostech s i bez podrostu, v porostech nad 80 let
věku s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,80 m3 včetně a větší, výběrem
jednotlivých stromů, holosečí a v případě nahodilých těžeb i plošné seče a shromažďování
a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).
Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou
technologií strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad
80 let, s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,80 m3 včetně a větší, odvětvení, rozřezání
neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, odřezání kořenových
náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost
400 m, ukládání do hrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky
zhotovitele - těžař s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové
kácení vzrostlých stromů určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení
harvestorem ; při plnění předmětu části 3 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na
sortimenty od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby ŠLP
soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 13.000 m3 za
dobu trvání zakázky. Dále shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení
klestu na odvozní místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 10.400 m3 za dobu trvání
zakázky. Intenzitu těžby (m3/měsíc) a počet nasazení harvestorových uzlů stanovuje zadavatel
(zadávací list).
Předmět plnění části 3 veřejné zakázky podle technické specifikace technologie těžby
na pracovišti a množství

SPECIFIKACE
specifikace
dle věku
porostu a
hmotnatosti
kmene
(rozmezí nebo
limit)

technologická
specifikace

MNOŽSTVÍ
shromažďování
a vyvážení
těžba klestu
poměr
celkové
těžba
množství dle
technologie množství množství
vyvážení technologie a
/ část
pro část
dle
objemu těžby
klestu
zakázky
zakázky technologie ANO/NE za část zakázky
[%]

porosty nad
80 let věku,
hmotnatost
od 0,80 m3
včetně a výše

[m3]

[m3]

[m3]

bez podrostu

40%

5 200

ANO

4 160

s podrostem

30%

3 900

ANO

3 120

3 900

ANO

3 120

s podrostem a
ručním
předkacováním
(těžař s JMP)

13 000
30%

shromažďování a vyvážení těžebních zbytků (klestu) na OM

10 400

Plnění veřejné zakázky pro část 3 bude poskytováno v období od 1.7.2022 do 30. 9. 2022.
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3. Obchodní podmínky
3.1.

Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - návrh
smlouvy o dílo a v příloze č. 2 Technickoorganizační podmínky plnění zakázky
Na obchodních podmínkách zadavatel trvá.
Účastník v uvedeném návrhu smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou uvedeny
ve formulářových polích označených podbarvením a textem (např.: „KLIKNĚTE A ZADEJTE TEXT“
datum zpracování nabídky). Znění ostatních ustanovení návrhu smlouvy o dílo nesmí účastník
měnit. Dokument je pro veškeré neoprávněné úpravy uzamčen.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný návrh smlouvy o dílo účastník vloží
do nabídky.
Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům obsaženým
v nabídce účastníka.
Smlouvu o dílo není možné vybraným účastníkem vypovědět s výjimkou možnosti odstoupení
od smlouvy pro její podstatné porušení. Samotné uzavření smlouvy však vybraného účastníka
neopravňuje k jakémukoliv plnění.
Výrobní pokyn: rozhodným pokynem pro uskutečnění plnění je výrobní pokyn - zadávací list
s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše a způsobu těžeb včetně sortimentace,
podepsaný pracovníky zadavatele: pověřeným pracovníkem lesní správy. Platnost výrobního
pokynu se vztahuje pouze k uvedeným porostům, času a technickým jednotkám a nelze jej
považovat za obecnou výzvu k plnění celého rozsahu zakázky.
.

3.2.

Vyhrazené změny předmětu plnění:
Rozsah služeb: rozsah předpokládaného plnění, jak je uveden v odstavci 2.3 tohoto článku
zadávacích podmínek je zadavatelem předpokládaný celkový objem výroby dříví
harvestorovou technologií, tj. objem výroby dříví harvestorovou technologií na OM, včetně
samostatné těžby harvestorem a manipulace dříví harvestorem na OM. Protože výroba dříví
harvestorovou technologií i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných
potřeb zadavatele (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento předpokládaný objem
v m3 může být snížen, maximálně však o 40 %.
Z takovéhoto rozhodnutí zadavatele nevzniká vybranému účastníkovi za žádných okolností
právo k účtování jakýchkoli odměn, smluvních pokut či náhrad škod.
Nad rámec uvedeného množství může zadavatel poptat zvýšení rozsahu prací (nové plnění) nad
původní množství předpokládaného plnění uvedené ve smlouvě na realizaci předmětu plnění
veřejné zakázky, od téhož účastníka, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, prostřednictvím
jednacího řízení bez uveřejnění. Předpokládaná doba realizace zvýšeného plnění (nového
plnění) je nejvýše 3 kalendářní měsíce po uplynutí termínu původního plnění a rozsah
dodatečného plnění je nejvýše 30% předpokládané hodnoty plnění podle odstavce 1.3.
zadávacích podmínek. Uvedené hodnoty (lhůta a hodnota dodatečného „nového“ plnění) jsou
nejvýše přípustné.
Zadavatel má právo změnit rozsah uvedeného plnění u kterékoliv části zakázky.
Zadavatel splnil podmínky na vyhrazené změny závazku kladené ustanovením §100 ZZVZ,
a pro jednání o poskytnutí nových služeb použije jednací řízení bez uveřejnění.
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3.3.

Financování veřejné zakázky: veřejná zakázka bude financována vlastními prostředky
zadavatele pocházejícími z jeho hospodářské činnosti. Zadavatel je oprávněn uplatnit některou
část nebo celé plnění jako způsobilý výdaj pro zařazení do financování s použitím prostředků
některého operačního programu nebo příspěvku ze státního rozpočtu. Zadavatel má právo tak
učinit vždy, pokud mu to pravidla podání projektu do výzvy operačního programu nebo pravidla
pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku státního rozpočtu na hospodaření v lesích umožní
(dále jen „pravidla“). Z toho důvodu má zadavatel právo omezit a vyžadovat technickou
způsobilost účastníka (technické parametry stojů) tak, jak jsou aktuálně nastavena pravidla.

4. Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek
4.1.

Technická specifikace spočívá ve slovním popisu použití technologie strojní těžby dřeva z lesních
porostů uvedených v odstavcích 2.1 a 2.2 této zadávací dokumentace (výroba dříví
harvestorovou technologií), dále v pracovních postupech účastníka v závislosti na použitých
strojích (technologické normy a pracovní postupy účastníka) a výrobních pokynech zadavatele.
Tyto slovní a číselné charakteristiky jsou společně pro účely zadávacího řízení nazvány
„Technickoorganizační podmínky - Technická specifikace“.

4.2.

Technickoorganizační podmínky - Technická specifikace jsou zpracovány jako Příloha č. 2
zadávací dokumentace. Podáním nabídky účastník vyjadřuje souhlas s technickoorganizačními
podmínkami, kterým se bezvýhradně podrobuje.

4.3.

Varianty nabídky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

5. Poddodavatelé
5.1.

Požadavky na identifikaci poddodavatelů
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
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6. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Vybraný dodavatel bude v souladu s § 122 a násl. zákona vyzván k předložení:
6.1.

Doklady o kvalifikaci
Originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá
k dispozici (byly v příslušné formě součástí nabídky a lhůta platnosti dokladů neuplyne před
uzavřením smlouvy).
Prokázání v nabídce a prokázání před podpisem smlouvy je upraveno článkem 7 této zadávací
dokumentace.
Nepředložení dokladů prokazujících kvalifikaci v rozsahu a formě předepsané zejména v § 75
ZZVZ nejpozději ve lhůtě stanovené zadavatelem pro uzavření smlouvy s vybraným účastníkem
se považuje za neposkytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy §104 písm. e) ZZVZ ve spojení
s povinností vybraného účastníka podle § 122 odst. 7a má za následek neuzavření smlouvy podle
§124 odst. 2 ZZVZ s dopadem na právo zadavatele na plnění z jistoty podle § 41 odst. 8 ZZVZ.

6.2.

Údaje o skutečném majiteli
Vybraný dodavatel, je-li právnickou osobou, bude zadavatelem vyzván k předložení údajů
o skutečném majiteli, pokud je již zadavatel nemá k dispozici, (byly v příslušné formě součástí
nabídky a lhůta platnosti dokladů neuplyne před uzavřením smlouvy):
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,

a (zároveň)
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Prokázání v nabídce:
neprokazuje se, vyjma právnických osob, u kterých je vyžadováno předložení výpisu
z obchodního rejstříku podle článku 7 (pododstavec 7.2.5, písm. f) těchto zadávacích
podmínek.
Prokázání před uzavřením smlouvy:
vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů uvedených v tomto odstavci
zadávací dokumentace.
Nepředložení dokladů prokazujících skutečného majitele ve lhůtě stanovené zadavatelem pro
uzavření smlouvy s vybraným účastníkem se považuje za neposkytnutí součinnosti před
uzavřením smlouvy § 104 písm. e) ZZVZ ve spojení s povinností vybraného účastníka podle § 122
odst. 7a má za následek neuzavření smlouvy podle § 124 odst. 2 ZZVZ s dopadem na právo
zadavatele na plnění z jistoty podle § 41 odst. 8 ZZVZ.
6.3.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem pouze za podmínky, že vybraný
dodavatel bude mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu - pojištění
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odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti a to pro činnost, která tvoří předmět
této veřejné zakázky, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10 milionů korun českých
a toto smlouva musí být platná nejméně dalších 6 měsíců po ukončení plnění předmětu
zakázky.
Vybraný dodavatel bude zadavatelem vyzván k předložení dokladu o existenci pojistné smlouvy,
pokud jej již zadavatel nemá k dispozici, (byl v příslušné formě součástí nabídky a lhůta platnosti
pojistné smlouvy neuplyne před uzavřením smlouvy či tato smlouva nebude platná a účinná
v době uzavření smlouvy).
Prokázání v nabídce:
neprokazuje se samostatnou listinou, účastník doplní údaje o pojistné smlouvě v Návrhu
smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD odst. 6.3 této přílohy ZD).
Prokázání před uzavřením smlouvy:
vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie platné pojistné smlouvy, pojistky
nebo pojistného certifikátu.
Nepředložení platné pojistné smlouvy ve lhůtě stanovené zadavatelem pro uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem se považuje za neposkytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy § 104
písm. e) ZZVZ a má za následek neuzavření smlouvy podle § 124 odst. 2 ZZVZ s dopadem na
právo zadavatele na plnění z jistoty podle § 41 odst. 8 ZZVZ.
6.4.

Bankovní záruka za řádné plnění smlouvy
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem pouze za podmínky, že vybraný
dodavatel předloží před podpisem smlouvy bankovní záruku za provedení předmětu plnění
veřejné zakázky ve výši 100 tis. Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek,
termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.
Platnost bankovní záruky se stanovuje v délce minimálně po celou dobu plánované realizace
veřejné zakázky a 60 dní bezprostředně následujících od plánovaného předání a převzetí díla.
V případě že účastník podává nabídku do více částí a stane se vybraným dodavatelem, předkládá
bankovní záruku za každou část samostatně pro každou jednotlivou smlouvu.
Prokázání v nabídce:
neprokazuje se
Prokázání před uzavřením smlouvy:
vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie bankovní záruky (při pojištění záruky
pojistného certifikátu nebo pojistné smlouvy smluvní záruky). V listině bude mimo jiné uveden
název veřejné zakázky, hodnota záruky (pojištění záruky) a platnost záruky.
Nepředložení platné bankovní záruky (pojištění bankovní záruky) ve lhůtě stanovené
zadavatelem pro uzavření smlouvy s vybraným účastníkem se považuje za neposkytnutí
součinnosti před uzavřením smlouvy podle § 104 písm. e) ZZVZ a má za následek neuzavření
smlouvy podle § 124 odst. 2 ZZVZ s dopadem na právo zadavatele na plnění z jistoty podle § 41
odst. 8 ZZVZ.
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7. Požadavky na kvalifikaci
7.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
7.1.1. Dokumenty k prokázání kvalifikace mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.
7.1.2. Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.
7.1.3. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
7.1.4. V případě požadavku na předložení čestného prohlášení dodavatele (nebo jiné osoby)
musí toto prohlášení obsahovat veškeré požadované údaje a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (nebo jinou osobou,
které se prohlášení týká). Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce předložena plná moc v originále či v úředně ověřené kopii.
7.1.5. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen tuto změnu zadavateli
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace
jsou nadále splněny či nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
7.1.6. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
7.1.7. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vyjma prokázání
splnění základních způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona (tj. např.
výpis z obchodního rejstříku) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Jinou osobou se rozumí
osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má
poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou

a zároveň
d)

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.

7.1.8. V případě podání nabídky několika dodavateli společně je každý dodavatel povinen
prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle
§ 77 odst. 1 zákona (např. výpis z obchodního rejstříku) v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace dle ostatních bodů prokazují všichni dodavatelé společně.
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7.1.9. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni zadavateli v nabídce předložit
písemný závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním veřejné zakázky a jejím
předmětem zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak, a to po celou dobu trvání smlouvy a dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této
veřejné zakázky a jejího předmětu.
7.1.10. V rámci dokumentů k prokázání kvalifikace je možné předložit doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (e-Certis).
7.1.11. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona (tj. např. výpis z obchodního rejstříku) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
7.1.12. Zadavatel připouští prokázání základní a profesní kvalifikace výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, v souladu s ustanoveními §226 a násl. zákona.

7.2. Základní způsobilost
7.2.1. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který nebyl
v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; tuto podmínku musí splňovat jak dodavatel, tak
v případě, že je právnickou osobou, též každý člen statutárního orgánu (a je-li členem
statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu ve statutárním orgánu dodavatele);
7.2.2. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který nemá
v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
7.2.3. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona splňuje dodavatel, který nemá
v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
7.2.4. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona splňuje dodavatel, který nemá
v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
7.2.5. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona splňuje dodavatel, který není
v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Prokázání základní způsobilosti v nabídce:
Účastník může prokázat splnění podmínek základní způsobilosti čestným prohlášením dle § 86
ZZVZ, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost požadovanou
zadavatelem.
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace předkládá vzorové čestné prohlášení k prokázání
základní způsobilosti, příloha č. 4 ZD, které dodavatel může pouze doplnit o relevantní údaje
a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a takto doplněné a podepsané
vložit do nabídky způsobem uvedeným v odst. 10.7 písm. B odsek a) této ZD.
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Prokázání základní způsobilosti před uzavřením smlouvy:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. d),
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. e).

Vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené uvedených dokumentů nebo výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů formou originálu nebo ověřené kopie, pokud již nebyly předloženy
touto formou v nabídce.

7.3. Profesní způsobilost
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Prokázání profesní způsobilosti v nabídce:
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie (sken listiny), preferuje elektronický dokument,
předložený způsobem uvedeným v odst. 10.7 písm. B. odsek b) této ZD.
Prokázání před uzavřením smlouvy:
Vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů formou originálu nebo ověřené kopie, pokud již nebyly
předloženy touto formou v nabídce.

7.4. Technické kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona předložením:
b) čestných prohlášení jednotlivě podle podčlánků 7.4.1. a 7.4.2
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Prokázání technické způsobilosti v nabídce:
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace předkládá vzorové čestné prohlášení k prokázání
technické kvalifikace, přílohy č. 5 a 6 ZD, které dodavatel může pouze doplnit o relevantní údaje
a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a takto doplněné a podepsané
vložit do nabídky způsobem uvedeným v odst. 10.7 písm. B. odsek c) a d) této ZD.

7.4.1. Dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, kterou prokáže seznamem významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednavatele:
Za významnou zakázku zadavatel považuje služby v oblasti výroby dříví harvestorovou
technologií.
Minimální požadovaná úroveň:
zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel prokázal seznamem,
že souhrnný objem významných služeb poskytnutých dodavatelem činil nejméně:
a) pro část 1: 12 000 m3 dříví vytěženého a vyvezeného na OM za poslední 3 roky
b) pro část 2: 15 000 m3 dříví vytěženého a vyvezeného na OM za poslední 3 roky
c) pro část 3: 30 000 m3 dříví vytěženého a vyvezeného na OM za poslední 3 roky

Zadavatel požaduje prohlášení dodavatele, že to je seznam významných služeb; zadavatel
u tohoto předpokladu vylučuje možnost nahradit jej v nabídce obecným čestným prohlášením.
Seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení se rozumí s uvedením:
a) název objednatele,
b) předmět služby,
c) popis období poskytnutí služby (měsíc, rok)
d) objem služby v m3 (za každou službu i celkem za seznam)
e) údaje o tom, zda zakázku realizoval společně s jinými dodavateli či jako
poddodavatel a jaká je část plnění, kterou poskytl
f)

podpis čestného prohlášení oprávněnou osobou nebo zástupcem

7.4.2. Dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ, kterou prokáže přehledem technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Minimální požadovaná úroveň: zadavatel stanoví, že účastník musí prokázat, že bude mít
při plnění veřejné zakázky k dispozici:
pro část 1: minimálně 1 harvestorový uzel výkonnostní kategorie malý,
a to v následujícím složení: min. 1 x harvestorový uzel malý;
pro část 2: minimálně 1 harvestorový uzel výkonnostní kategorie střední nebo velký,
a to v následujícím složení: min. 1 x harvestorový uzel střední v kombinaci se stroji podle
charakteristiky pro harvestorový uzel velký - tak, že má k dispozici kombinaci strojů,
které pokrývají především parametr hmotnatost těžených stromů;
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pro část 3: minimálně 2 harvestorové uzly výkonnostní kategorie velký
a to v následujícím složení: min. 2 x harvestorový uzel velký tak, že má k
dispozici kombinaci strojů, které pokrývají především parametr hmotnatost těžených
stromů. Tento parametr nelze splnit, pokud účastník prokáže pouze harvestor
výkonnostní kategorie střední v kombinaci s různými vyvážecími soupravami.
Zadavatel v této souvislosti stanoví požadavek, že veškeré stroje (harvestory i forwardery)
o výkonu 19 kW a vyšším, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, musí
splňovat min. emisní normu EPA Tier III (EU Stage IIIA). Harvestorovým uzlem se rozumí harvestor
(víceoperační stroj pro výrobu dříví sortimentní metodou) a na něj navazující minimálně jeden
forwarder (vyvážecí souprava) stejné výkonnostní kategorie jako daný harvestor. Specifikace
těchto kategorií je uvedena v tabulce kategorizace strojního vybavení do výkonnostních kategorií.
Tabulka kategorizace strojního vybavení do výkonnostních kategorií pro prokázání přehledu
technických zařízení dle podčlánku. 6.5.2.
„harvestorový
uzel“
stroje - druh

výkonnostní kategorie
technický parametr (TP)

malý

střední

velký

min 40

min. 75

min. 135

230

280

neomezeno

0,05 -0,49

0,40 - 1,20

0,70 +

užitečné zatížení minimální [t]

2

7

10

celková hmotnost maximální [t]

12

22

neomezeno

šířka stroje maximální [cm]

230

280

neomezeno

výkon motoru [kW]
harvestor

šířka stroje maximální. [cm]
hmotnatost těžených strojů
požadované rozpětí

forwarder
(vyvážecí
souprava)

[m3]

Způsob prokázání v nabídce:
Zadavatel požaduje prohlášení dodavatele – seznam technických zařízení (harvestorových uzlů);
zadavatel u tohoto předpokladu vylučuje možnost nahradit jej v nabídce obecným čestným
prohlášením.
Seznam technických zařízení (harvestorových uzlů) ve formě čestného prohlášení musí obsahovat
u každého harvestorového uzlu: výkonnostní kategorii stroje (dle uvedené tabulky, druh stroje
(harvestor nebo forwarder), typové označení dle výrobce, výkon motoru (kW), šířku harvestoru
(cm), použitelnost harvestoru vzhledem k hmotnatosti těžených stromů od/do (m3), užitečné
zatížení forwarderu (t), celkovou hmotnost forwarderu (t), šířku forwarderu (cm), plněná emisní
norma EPA Tier nebo EU Stage (u každého stroje o výkonu 19 kW a vyšším), popis důvodu
oprávnění k užívání stroje pro plnění veřejné zakázky (vlastnické právo, nájemní smlouva apod.).

Prokázání před uzavřením smlouvy:
Vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie prohlášení jednotlivě podle podčlánků
7.4.1. a 7.4.2, pokud již nebyl předložen touto formou v nabídce, a k přehledu technických
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, předloží originály nebo
kopie TP harvestorů a vyvážecích souprav (forwarderů), v případě, že není zapsán jako vlastník,
také kopii leasingové smlouvy.
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1.

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou samostatně za celou část 1, část 2 nebo
část 3 předmětu plnění veřejné zakázky (příslušné části) v souladu se zadávacími podmínkami.

8.2.

Prokázání nabídkové ceny
Účastník prokáže nabídkovou cenu.
Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl výši nabídkové ceny do tabulky, která je ve shodném
znění současně i součástí přílohy č. 1 Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo. Účastník vyplní
požadované údaje (jednotkové ceny) do formuláře, celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH
a tabulku sám dopočte jako součet součinů požadovaného množství měrných jednotek
a jednotkových cen pro poptávané činnosti doplněných účastníkem.

Společné další požadavky na zpracování nabídkové ceny:
- nabídková cena bude uvedena v CZK.
- nabídková cena bude uvedena bez DPH, přičemž DPH bude stanoveno a odvedeno
dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- všechny položky příslušné části 1, části 2, části 3 nebo všech podle podávané nabídky
musí být oceněny, nabídka neobsahující ocenění některých položek nebo ocenění
hodnotou 0,00 Kč je nepřípustná.
- zadavatel v souladu s ustanovením § 113 stanovuje, že může považovat za mimořádně
nízkou nabídkovou cenu každou cenou včetně položkových cen, která se odchýlí více
jak 30% od průměru cen ostatních účastníků v položce nebo v celkové ceně části
předmětu plnění veřejné zakázky. Cenu v položkách považuje zadavatel za významnou
součást celkové ceny části předmětu plnění veřejné zakázky a nelze je při posuzování
mimořádně nabídkové ceny pominout. Při tvorbě cen položek nelze slučovat,
nahrazovat nebo přesouvat účelově náklady cen jednotlivých položek.
- zadavatel může vyzvat účastníka, který předložil nabídku s mimořádně nízkou
nabídkovou cenou, k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké
nabídkové ceny. U mimořádně nízkých nabídkových cen v položkách si vyhrazuje právo
požadovat odůvodnění ekonomických aspektů výrobního procesu a poskytovaných
služeb doložených výpočtem, v případě že výpočet nebude doložen nebo bude
obsahovat nesprávné, zkreslené nebo chybné údaje, bude postupovat podle § 113
ZZVZ.
- nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
- nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky.
- v době plnění veřejné zakázky není přípustná změna ceny.
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Část 1:
Těžba dříví harvestorovou technologií – probírky a nahodilé těžby v porostech do 60 let věku
s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,05 do 0,49 m3 včetně, v případě nahodilých těžeb
i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM a shromažďování
a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).
NABÍDKOVÁ CENA
množství
technologická specifikace

[m3]

jednotková cena
z toho výkon
[Kč/m3] bez DPH

[Kč] bez DPH
těžba

porosty s průměrnou hmotnatostí 0,05
až 0,10 m3 včetně, nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)

1 600

porosty s průměrnou hmotnatostí 0,11
až 0,20 m3 včetně, nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)

3 200

porosty s průměrnou hmotnatostí 0,21
až 0,49 m3 včetně, nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)

3 200

shromažďování a vyvážení těžebních
zbytků (klestu) na OM, nabídková cena
bez daně z přidané hodnoty (DPH)

cena celkem

vyvážení
těžba
vyvážení
těžba
vyvážení

2 560

shromažďování
klestu a
vyvážení na
OM

celková nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)
části 1 veřejné zakázky
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Část 2:
Těžba dříví harvestorovou technologií - probírky, mýtní úmyslné těžby pasečným nebo výběrným
způsobem a nahodilé těžby, v porostech s i bez podrostu, v porostech nad 40 let věku s průměrnou
hmotnatostí těžených stromů od 0,40 do 1,20 m3 včetně, výběrem jednotlivých stromů, holosečí
a v případě nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek
na OM a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).
NABÍDKOVÁ CENA
množství
technologická specifikace

[m3]

jednotková cena
z toho výkon
[Kč/m3] bez DPH

[Kč] bez DPH
těžba

bez podrostu, nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

2 000

s podrostem, nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

1 500

s podrostem a ručním předkacováním
(těžař s JMP), nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

1 500

shromažďování a vyvážení těžebních
zbytků (klestu) na OM, nabídková cena
bez daně z přidané hodnoty (DPH)

cena celkem

vyvážení
těžba
vyvážení
těžba
vyvážení

4 000

shromažďování
klestu a
vyvážení na
OM

celková nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)
části 2 veřejné zakázky
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Část 3:
Těžba dříví harvestorovou technologií - probírky, mýtní úmyslné těžby pasečným nebo výběrným
způsobem a nahodilé těžby, v porostech s i bez podrostu, v porostech nad 80 let věku s průměrnou
hmotnatostí těžených stromů od 0,80 m3 včetně a větší, výběrem jednotlivých stromů, holosečí
a v případě nahodilých těžeb i plošné seče a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM).

NABÍDKOVÁ CENA
množství
technologická specifikace

[m3]

jednotková cena
z toho výkon
[Kč/m3] bez DPH

[Kč] bez DPH
těžba

bez podrostu, nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

5 200

s podrostem, nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

3 900

s podrostem a ručním předkacováním
(těžař s JMP), nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH)

3 900

shromažďování a vyvážení těžebních
zbytků (klestu) na OM, nabídková cena
bez daně z přidané hodnoty (DPH)

cena celkem

vyvážení
těžba
vyvážení
těžba
vyvážení

10 400

shromažďování
klestu a
vyvážení na
OM

celková nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH)
části 3 veřejné zakázky
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9. Způsob hodnocení nabídek
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny (minimalizační
kritérium).
Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: nabídky budou seřazeny podle výše
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku
s nejvyšší nabídkovou cenou.
Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě,
než zadavatel stanovil.

10. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
10.1. Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem
(zejména vysvětlení nabídky podle § 46 ZZVZ), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento
požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena
(§ 48 ZZVZ).
10.2. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle § 48 odst. 7 a 9 zákona musí vyloučit takového
vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
10.3. Nabídka bude předložena v originále a v písemné formě převedené do předepsané elektronické
formy, v českém jazyce, vyjma případů uvedených v § 45 zákona.
10.4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
10.5. Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě, a to výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje na profilu zadavatele. Nabídku není možné doručit prostřednictvím
datových schránek.
Nabídku je nutné doručit tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek
a certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf,
6.15 MB) přístupné z hlavní stránky profilu veřejného zadavatele ww.zakazky.czu.cz.
Profil veřejného zadavatele je zpracován aplikací E-ZAK. Před vkládáním nabídky doporučujeme
provést „Test nastavení prohlížeče“. Pokud test prohlížeče neproběhne (není úspěšný)
kontaktujte technickou podporu, QCM software, helpdesk 538702719 v době od 7:00 do 18:00
v pracovní dny.
10.6. Na každou jednotlivou část podává účastník nabídku samostatně (samostatný návrh smlouvy
o dílo, samostatný krycí list nabídky), společné přílohy (opakující se) podává pouze jednou.
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10.7. Účastník použije pořadí dokumentů a způsoby předložení dokumentů specifikované
v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
Pokud je v dalším textu vyžadován elektronický podpis nebo převod podepsaného dokumentu
elektronickou konverzí, není to v rozporu s podčlánkem 7.1.1 této ZD (předložení prostých kopií)
a jedná se o podrobnou úpravu podčlánku 7.1.4 této ZD (podepisování dokumentů). Účastník, který
předloží svoji nabídku v prostých kopiích, může být v souladu s ustanoveními §§45 a 46 zákona před
hodnocením nabídek vyzván k doplnění dokladů.
A.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem. Forma obsahu nabídky není určena,
sestaví účastník.
Sken listiny - prostá kopie.

B.

Krycí list nabídky. Vyplněná a podepsaná Příloha č. 3 - Krycí list nabídky. Listina musí
být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo zmocněnou osobou
(v tom případě připojí účastník plnou moc).
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie (sken listiny), preferuje elektronický
dokument. Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat
elektronicky certifikovaným podpisem nebo účastník vloží dokument s úředně
ověřeným podpisem, dokument konvertovaný do elektronické podoby
prostřednictvím služby CzechPoint (ověřený podpis).

C.

Návrh smlouvy o dílo (SOD). Účastník prokáže splnění obchodních podmínek
předložením vyplněné a podepsané Přílohy č. 1 - Návrh smlouvy o dílo. Návrh
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo zmocněnou
osobou (v tom případě připojí účastník plnou moc).
Současně s návrhem SOD účastník přeloží podepsanou přílohu č. 2
Technickoorganizační podmínky - technická specifikace.
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie (sken listiny), preferuje elektronický
dokument. Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat
elektronicky certifikovaným podpisem nebo účastník vloží dokument s úředně
ověřeným podpisem, dokument konvertovaný do elektronické podoby
prostřednictvím služby CzechPoint (ověřený podpis).

D.

Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle zákona k prokázání
kvalifikace. Zadavatel vymezil požadavky na prokázání kvalifikace:
a) Základní způsobilost:
dokumenty dle odstavce 7.2 písm. a) až e) této ZD
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie (sken listiny), preferuje elektronický
dokument podepsaný elektronickým certifikovaným podpisem úřední autority, která
dokument vytvořila.
nebo
čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti Příloha č. 4 této ZD podepsané
osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo zmocněnou osobou (v tom případě
připojí účastník plnou moc).
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie, preferuje elektronický dokument (sken
listiny). Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat elektronicky
certifikovaným podpisem nebo účastník vloží dokument s úředně ověřeným podpisem,
dokument konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint
(ověřený podpis).
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b) Profesní způsobilost:
výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence prokazující profesní
způsobilost účastníka.
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie (sken listiny), preferuje elektronický
dokument. Při předložení elektronického dokumentu podepsaný elektronickým
certifikovaným podpisem úřední autority, která dokument vytvořila.
c)

Technická způsobilost:
kritérium § 79 odst. 2) písm. b) seznam významných služeb poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
a identifikace objednavatele.
Čestné prohlášení – vyplněný seznam významných služeb poskytnutých za poslední
3 roky k prokázání technické způsobilosti - Příloha č. 5 této ZD podepsané osobou
oprávněnou jednat za účastníka nebo zmocněnou osobou (v tom případě připojí
účastník plnou moc).
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie, preferuje elektronický dokument.
Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat elektronicky
certifikovaným podpisem nebo účastník vloží dokument s úředně ověřeným podpisem,
dokument konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint
(ověřený podpis).

d)

Technická způsobilost:
kritérium § 79 odst. 2) písm. j) přehled technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Čestné prohlášení – vyplněný přehled technických zařízení, které bude mít dodavatel
při plnění veřejné zakázky k dispozici, k prokázání technické způsobilosti Příloha č. 6
této ZD podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo zmocněnou osobou
(v tom případě připojí účastník plnou moc).
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie, preferuje elektronický dokument.
Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat elektronicky
certifikovaným podpisem nebo účastník vloží dokument s úředně ověřeným podpisem,
dokument konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint
(ověřený podpis).

E.

Doklady k prokázání poskytnuté jistoty. Účastník doloží dokumenty dle odstavce 12.3.
této zadávací dokumentace, předložení dokladů dle zvolené formy poskytnutí jistoty.
Zadavatel respektuje přeložení prosté kopie, preferuje elektronický dokument.
Při předložení elektronického dokumentu je možné jej podepsat certifikovaným
podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka nebo účastník vloží
dokument s úředně ověřeným podpisem, dokument konvertovaný do elektronické
podoby prostřednictvím služby CzechPoint (ověřený podpis).
U elektronických dokumentů vytvořených bankou nebo pojišťovnou podepsané
elektronickým certifikovaným podpisem banky nebo pojišťovny, která dokument
vytvořila nebo účastník vloží listinný dokument vystavený bankou nebo pojišťovnou
konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint (ověřená
kopie).
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11. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. Před uplynutím zadávací
lhůty lze poskytnutou jistotu dle čl. 12 uvolnit pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
11.1. Zadavatel stanovil zadávací lhůtu s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky,
zadávací lhůta je stanovena do 30. 4. 2022. Zadávací lhůta může být prodloužena v souladu
s ustanoveními ZZVZ, pokud nudou naplněny podmínky pro prodloužení zadávací lhůty. Oznámení
o prodloužení zadávací lhůty bude zadavatel uskutečňovat prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na profilu zadavatele (https://zakazky.czu.cz) v sekci oznámení vyhrazené pro
účastníky řízení.

12. Požadavek na poskytnutí jistoty
12.1. K zajištění splnění povinností účastníka vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení
je požadována jistota ve výši 50.000,- Kč. Účastník, který předkládá nabídku do více částí této
zakázky, poskytne jistotu za každou část, do které podává nabídku.
12.2. Formy poskytnutí jistoty upravuje ZZVZ a zadavatel přijme jistotu poskytnutou účastníkem všemi
formami, pro které uvádí dále specifické podmínky.
a)

Složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“)
Číslo účtu zadavatele: 339151 Kód banky: 0100
Název banky: Komerční banka, a. s.
Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol: IČO účastníka, příp. nebo datum narození účastníka ve formátu:
ROKMĚSÍCDEN (například 19680821)
Specifický symbol:
0000000001 pro jistotu poskytovanou za nabídku podanou do části 1 zakázky
0000000002 pro jistotu poskytovanou za nabídku podanou do části 2 zakázky
0000000003 pro jistotu poskytovanou za nabídku podanou do části 3 zakázky

b)

Bankovní záruka ve prospěch zadavatele.

c)

Pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Ad. 12.2 b) a c) Bankovní záruka nebo jištění záruky ve prospěch zadavatele budou
označeny názvem zakázky: „Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2022 pro
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy ČÁST 1“ (nebo 2 nebo 3).

12.3. Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat v nabídce poskytnutí jistoty (jednou z forem):
a) Sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu a to např. kopií
výpisu z účtu účastníka, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované
jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo potvrzení banky,
že příslušný převod uskutečnila nebo potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz,
že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto
potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky),
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případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti
na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud účastník poskytne
jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
V případě, že účastník poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení účastníka podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
ve kterém účastník uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím
členění: číslo účtu, kód banky, název banky, variabilní symbol.
b) Předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v zákoně jistotu, jde-li o bankovní záruku. Originál záruční listiny musí být
do nabídky vložen v elektronické podobě.
c) Předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli
za podmínek stanovených v zákoně jistotu, jde-li o pojištění záruky. Originál písemného
prohlášení musí být do nabídky vložen elektronické podobě.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co
účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

13. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
13.1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.czu.cz) nejpozději
3 pracovní dny před uplynutím lhůty, ve které je zadavatel povinen uveřejnit vysvětlení zadávací
dokumentace na profilu zadavatele (viz § 98 odst. 1 zákona).
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku budou uveřejněna
a odeslána dle § 98 zákona.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 18. 2. 2022. Hodina: 12:00.
14.1. Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v elektronické podobě,
a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele
(https://zakazky.czu.cz).

15. Otevírání nabídek
15.1. Otevřením nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez
přítomnosti veřejnosti.
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16. Komunikace v zadávacím řízení
16.1. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v souladu se zákonem
pouze elektronicky, nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel
preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK (profilu zadavatele) na adrese https://zakazky.czu.cz/. Nabídka může být podána pouze
prostřednictvím profilu zadavatele.
16.2. Účastník může podat nabídku nebo vést komunikaci se zadavatelem, pokud bude registrovaný
a přihlášený zde: https://zakazky.czu.cz/registrace.html. Podrobné informace k používání
elektronického nástroje jsou dostupné na adrese: https://zakazky.czu.cz/manual.html.
16.3. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se považuje za doručenou
okamžikem jejího odeslání prostřednictví elektronického nástroje E-ZAK. Účastník musí být pro
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu. Další informace nezbytné pro registraci účastníka
v elektronickém nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce přístupné z hlavní stránky
profilu veřejného zadavatele: ww.zakazky.czu.cz.
16.4. Prvním aktivním jednáním účastníka vůči zadavateli v zadávacím řízení účastník se stanovenou
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E_ZAK a pravidelně kontrolovat
doručené zprávy.

16.5. Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení kvalifikačních dokladů a dokumentů
v originále nebo úředně ověřené kopii musí být tyto předloženy výhradně v elektronické podobě.
V elektronické podobě se požadované doklady předkládají jako:
a)

originální elektronický dokument opatřený příslušnými elektronickými podpisy
oprávněných osob

b)

listinný originál úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby
CzechPoint („ověřená kopie“, „ověřený podpis“)

Forma předložení předpokládá jednu z uvedených variant.
16.6. Tento postup platí pro dokumenty předkládané výhradně vyžádanou formou. V souladu
s ustanovením § 211 odst. 5 ZZVZ nemusí být datová zpráva poslaná prostřednictvím
elektronického nástroje podepsaná platným uznávaným elektronickým podpisem.
Zadavatel doporučuje:
v případě, že osoba (y) oprávněná(é) jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp.
člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), disponuje(í) elektronickým podpisem budou
dokumenty nabídky (zejména návrh smlouvy, požadovaná čestná prohlášení apod.) podepsány
oprávněnou osobou(-ami) podepsány elektronickým podpisem(y).
Při podepisování jinou osobou na základě zmocnění musí být součástí nabídky plná moc
podepsaná elektronicky osobami zmocnitele a zmocněnce, případně bude listinný originál plné
moci úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint, ve smyslu
ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, v platném znění.
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17. Přílohy a ostatní součásti zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2 Technickoorganizační podmínky - technická specifikace
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
Příloha č. 4 vzor - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 5 vzor - Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace – seznam významných zakázek
Příloha č. 6 vzor - Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace – přehled technických zařízení

V Kostelci nad Černými lesy 7. 1. 2022

Digitálně podepsal Ing.

Ing. Zdeněk
Zdeněk Macháček, Ph.D.
2022.01.10 06:23:29
Macháček, Ph.D. Datum:
+01'00'
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
ředitel

za správnost:

Ing. Jiří Neuhöfer
správní náměstek
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