VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU NA DODÁVKY
ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 31 zákona není zadávána v zadávacím řízení podle
zákona s dodržením zásad dle § 6 zákona.
Tato veřejná zakázka není zadávána v zadávacím řízení podle zákona. Tato zakázka je zadávána
v souladu s interními předpisy zadavatele. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona, ale pro upřesnění na
něj může odkazovat nebo dle něj může analogicky postupovat.
Název veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 – rozděleno na části 1-5
Veřejná zakázka malého rozsahu je vzhledem k předmětu plnění rozdělena na části.

1) Identifikační údaje zadavatele:
Název: Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Sídlo: Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
Pracovník pověřené osoby ve věci administrace veřejné zakázky:
Jiří Šilhánek, e-mail: jiri.silhanek@slpkrtiny.cz, telefon: +420 724 086 282
Pracovník pověřené osoby ve věcech technických:
Ing. Václav Hurt, Ph.D, e-mail: vaclav.hurt@slpkrtiny.cz, telefon: +420 734 796 238
2) Specifikace předmětu zakázky, věcné a časové vymezení zakázky a její specifikace dle
charakteru zakázky:
Předmětem této zakázky je zajištění dodávek sazenic pro zalesňování v roce 2018 – bližší specifikace –
technické specifikace předmětu plnění v jednotlivých přílohách částí označených č. 1 až č. 5, které jsou
nedílnou součástí výzvy.
V jednotlivých částech je uveden předpokládaný rozsah požadovaného plnění za celou dobu trvání
rámcové smlouvy. Uvedené počty jsou předpokládané a mohou se tedy v průběhu plnění měnit.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na jednotlivé části vždy s jedním dodavatelem, a to na dobu od
uzavření Rámcové dohody do 31. 12. 2018.
Dodavatel může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na všechny
části veřejné zakázky, podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání
nabídek. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.

Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Václav
Ostrovský
Datum:
06.02.2018
09:59:08

Bez ohledu na to, zda se dodavatel účastní jedné z částí, více částí, nebo celé veřejné zakázky, podává
jen jednu nabídku (tj. buď na jednu část, na více částí nebo na celou zakázku).
Předmět veřejné zakázky je vymezen CPV kódem 03450000-9

Produkty lesních školek

3) Obchodní podmínky
Obchodní podmínky zadavatel předkládá formou přílohy A – návrhu Rámcové dohody, která je
nedílnou součástí této výzvy. Dodavatel v návrhu Rámcové dohody doplní pouze požadované údaje a
není oprávněn ji obsahově měnit. Návrh Rámcové dohody musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v takovém případě musí být
zmocnění - originál příslušné plné moci - součástí nabídky).
Vybraný dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody včetně všech příloh na profilu zadavatele.
4) Platební podmínky
Úhrada ceny za jednotlivá dílčí plnění bude prováděna bezhotovostně zadavatelem na základě
dodavatelem vystavených daňových dokladů (faktur) vždy za uskutečněné plnění, a to na bankovní účet
uvedený v záhlaví příslušných Rámcových dohod.
Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel se
zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je
dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty). Uchazeč se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění
zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2027.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Podrobně jsou platební podmínky uvedeny v návrhu Rámcové dohody, který je nedílnou součástí této
výzvy jako příloha A.
5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu:
Část 1: 433.065,- Kč bez DPH
Část 2: 491.390,- Kč bez DPH
Část 3: 45.970,- Kč bez DPH
Část 4:
6.180,- Kč bez DPH
Část 5: 40.250,- Kč bez DPH
Celková předpokládaná hodnota: 1.016.855,- Kč bez DPH
6) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Dodavatelé předkládají písemnou nabídku v českém nebo slovenském jazyce v jednom originále v řádně
uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučenou zásilkou prostřednictvím
držitele poštovní licence, nebo kurýrní službou nebo osobně na adresu:
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně
Křtiny 175, 679 05 Křtiny
k rukám: Jiří Šilhánek
Úřední hodiny podatelny:
v pracovní dny od 7:00 do15:00 hodin.
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Nabídku doručí dodavatel v písemné podobě v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2018 – rozděleno na části 1-5“ a údajem
„NEOTEVÍRAT“. Dodavatel dále na obálce vyznačí, jakých částí se hodlá účastnit.
Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Na obálce bude dále
uvedena adresa včetně e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění
dodavatele.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. Využívá-li dodavatel
k doručení nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a řádného doručení nabídky, a to včetně
neporušenosti obálky.
Otevírání obálek proběhne dne 19. 2. 2018 v 10:00 hodin, v sídle zadavatele, ŠLP ML Křtiny, 679 05
Křtiny 175, v zasedací místnosti ředitelství.
Otevírání obálek je neveřejné.
7) Údaje o hodnotících kritériích a způsob jejich hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě hodnotícího kritéria „Ekonomická výhodnost nabídek“, kdy
budou nabídky dodavatelů hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou za
součet všech jednotlivých cen u všech položek ve vzorovém koši (nabídkovou cenu tedy tvoří součin
předpokládaného množství a nabídkové ceny za 1 ks) u každé jednotlivé části.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. Analogicky
tomuto pravidlu bude dále sestaveno pořadí dalších hodnotitelných nabídek.
8) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Tato výzva je zpracována v rozsahu nezbytném pro podání nabídky. Zadávací dokumentace jako
samostatný dokument v tomto výběrovém řízení tudíž zpracována nebyla, přičemž obsahové náležitosti
zadávací dokumentace byly zapracovány do textu této výzvy.
Přílohy A, B, C a přílohy č. 1-5 tvoří její nedílnou součást.
Zájemce získá tuto výzvu, včetně všech příloh stažením z profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz
9) Požadavek na zpracování nabídkové ceny.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky včetně dopravy na místo
plnění.
Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění části veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH.
Ceny uvedené u jednotlivých položek v přílohách č. 1 – 5 jsou stanoveny jako maximálně přípustné a
nepřekročitelné.
Dodavatel uvede jednotkové ceny u všech položek v částech, kterých se hodlá účastnit.
10) Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění veřejné zakázky: od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládá se uzavření smlouvy k 26. 2.
2018 – termín se může posunout podle data výběru dodavatele/dodavatelů) do 31. 12. 2018 v souladu
s obchodními podmínkami.
Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Dykovy školky
(cca 3 km od obce Křtiny, GPS souřadnice [formát GPS]: N 49 19.10832 E 16 43.8219).
Dodavatel poskytne plnění na základě výzvy k plnění (objednávky) do 5-ti pracovních dní od převzetí
objednávky.
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11) Obsah a struktura nabídky
 Krycí list nabídky (příloha C);
 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilost a ekonomické způsobilosti plnit veřejnou
zakázku (příloha B);
 Prosté kopie prokazující splnění profesní způsobilosti
 Návrh Rámcové dohody (příloha A) podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně
specifikace částí a strukturované nabídkové ceny;
V případě, že je v nabídce dodavatele shledána nejasnost, může být zadavatelem dodavatel vyzván k
doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.
Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu a rozsahu,
či nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena jako neúplná. Výše uvedená struktura
nabídky má doporučující charakter.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti
případnému poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost
jejich neoprávněného nahrazení.

12) Požadavky na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele:
Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje:
a) požadavky na základní způsobilost - analogicky dle § 74 a 75 zákona (splní čestným
prohlášením)
b) požadavky na profesní způsobilost (analogicky dle § 77 zákona) v rozsahu:
- výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán;
(výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů)
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své finanční a ekonomické způsobilosti plnit veřejnou zakázku.
Možno použít přílohu B této výzvy.
13) Oprávnění dodavatele:
a) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.
b) Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. V případě, že bude dodavatel zasílat žádost o dodatečné informace
elektronicky, je dodavatel povinen e-mail poslat na adresu kontaktní osoby.
c) Dodavatel je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena zadavateli, a to
pouze do konce lhůty pro podání nabídek.
c) Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
14) Oprávnění zadavatele:
Zadavatel zruší výběrové řízení, zejména pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění
zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučení všichni dodavatelé, nebo
c) zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek nebo v průběhu administrace
veřejné zakázky malého rozsahu, nebo
d) odmítl uzavřít smlouvu i dodavatel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít,
e) bez udání důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
- zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy,
- požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele jeho uveřejněním na profilu
zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení dodavatele považuje za doručené okamžikem
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uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude považovat za doručené
všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Ve Křtinách dne 6. 2. 2018
Ing. Pavel Čacký,
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
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