VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka s názvem

,,Dodávka speciálních sadbovačů pro síje a pěstování lesních dřevin“
1. Zadavatel:
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175
2. Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
3. Kontaktní osoby:
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech administrace veřejné zakázky a osoba pro doručování
žádostí o dodatečné informace: Jiří Šilhánek, kancelář ředitele ŠLP, Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, tel.: +420 516 428 813, e–mail: jiri.silhanek@slpkrtiny.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václav Hurt, Ph.D., vedoucí střediska školek a arboret
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, tel.: +420 734 796 238, E–mail:
vaclav.hurt@slpkrtiny.cz
4. Druh zakázky:
Dodávky
5. Rozdělení na části:
ANO
6. Části veřejné zakázky:
Část 1 – Sadbovače 352 x 216 x 110 a 352 x 216 x 87
Část 2 – Sadbovač 352 x 216–218 x 150–165
Dodavatel může podat nabídku buď na jednu část nebo obě části současně.
7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 904 900,- Kč bez DPH
V části 1 – 49 500,- Kč bez DPH
V části 2 – 855 400,- Kč bez DPH
8. Druh řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána v otevřené výzvě, adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3089.html
9. Lhůta pro podání nabídky:
18. 3. 2019 v 10:00 hodin
10. Místo pro podání nabídky:
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v listinné podobě, vše v uzavřené obálce, která
musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj. „Dodávka speciálních sadbovačů pro síje a
pěstování lesních dřevin“ a textem „Neotevírat – veřejná zakázka“.

Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.
Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, a to vždy
v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin, v poslední den lhůty do 10:00 hodin, v řádně uzavřené
obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučenou zásilkou, 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
11. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 typů obalů pro výsevy a pěstování lesních dřevin.
Všechny typy musí být použitelné pro pěstování na železných nosných rámech (rozměr cca 176 cm
x 106 cm) na tzv. vzduchovém polštáři. Sadbovače budou vyrobeny z kvalitního plastu a s minimální
životností 10 let. Sadbovače musí být stohovatelné do sebe, ekologický nezávadné se zdravotním
atestem a recyklovatelné. Vnitřní stěny sadbovačů musí být opatřeny žebry proti deformaci kořenů.
Sadbovače musí být uvedeny v „Katalogu biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního
materiálu lesních dřevin“. Přesná specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
12. Kritéria hodnocení:
Základním hodnotícím kritériem obou částí veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
přičemž ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH pro danou část / části. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH je současně jediným dílčím
hodnotícím kritériem u obou částí.
Pravidla pro hodnocení nabídek - nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného dílčího
hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky pak budou analogicky seřazeny
vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení
zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve
jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
V případě rovnosti nabídkových cen účastníků, kteří by se na základě zvoleného hodnotícího kritéria
umístili na prvním až druhém místě, zadavatel výběrové řízení zruší.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že hodnocení nabídek může být provedeno před jejich
posouzením.
13. Způsob jednání s účastníky:
S účastníky nebude o jejich nabídkách jednáno.
14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být podána v českém / slovenském jazyce (jiný jazyk je přípustný v souvislosti
s předložením produktových/katalogových listů a zadavatel je oprávněn si vyžádat překlad do
českého jazyka) a musí obsahovat minimálně následující části:
-

Krycí list nabídky (viz příloha č. 4)
Obchodní podmínky (viz příloha č. 2)
Doklady o kvalifikaci, kterými bude dodavatel prokazovat splnění (lze využít čestné
prohlášení, které je přílohou č. 3 tohoto oznámení):

•
•

Základní způsobilosti;
Profesní způsobilosti.

Nabídka účastníka dále musí obsahovat kompletně vyplněnou přílohu č. 1 - technickou
specifikaci. Účastník je povinen vyplnit všechna šedě podbarvená pole.
15. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech
nákladů souvisejících (zejména doprava zařízení na místo určení a veškeré výdaje spojené s
dopravou a předáním atd.) – tzn. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace).
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro část, na kterou nabídku podává, v českých
korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu kupní smlouvy.
16. Doba a místo plnění zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou dobu
plnění
Místem plnění je pracoviště zadavatele: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny, Areál Dykových školek, GPS souřadnice 49°19'06.3"N 16°43'48.6"E.
Požadovaný termín dodání předmětného plnění je nejpozději do 25. 04. 2019 od potvrzení přijetí
objednávky zaslané objednatelem.
17. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
18. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v předchozí větě.
19. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Splnění základní způsobilosti
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení, dodavatel může využít vzor (příloha č. 3) této výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel
příslušnou základní způsobilost splňuje.
Požadovaná základní způsobilost (viz příloha č. 3):
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle

právního řádu země sídla dodavatele,
Současně prohlašuji, že podmínku podle výše uvedeného písm. a) splňuje tento dodavatel a
zároveň každý člen statutárního orgánu.
Současně prohlašuji, že podmínku podle výše uvedeného písm. a) splňuje tento dodavatel a
zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu.
Splnění profesní způsobilosti:
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
(doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době do 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení).
Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných
dokladů. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní kvalifikaci. Takto
doložené originály/úředně ověřené kopie nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za tím
účelem podávají společnou nabídku, musí prokázat splnění základní způsobilosti a profesní
způsobilosti shora uvedeným způsobem každý dodavatel samostatně.
20. Obchodní podmínky:
Zadavatel jako nedílnou součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve
smyslu § 37, odst. 1, písm. c) ZZVZ ve struktuře a formě kupní smlouvy, která vymezuje
budoucí smluvní vztah a která je pro dodavatele závazná a tvoří přílohu č. 2 této výzvy
k podání nabídek.
Zadavatel požaduje, aby účastníci obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu
akceptovali. Kupní smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena ve znění identickém
s předloženými obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 2 této Výzvy k podání nabídek.
Vybraný dodavatel na výzvu zadavatele pouze doplní vlastní identifikační údaje a kupní cenu
v textu, kde je tato možnost zadavatelem umožněna, tj. formulářová pole vyznačena žlutým
podbarvením. V případě, že vybraný dodavatel nedodrží podmínky pro úpravu kupní smlouvy,
tj. změní části textu, jejichž změnu zadavatel neumožnil označením žlutou barvou, nebo
dodavatel uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, nebude kupní smlouva
uzavřena.
21. Zvláštní povinnosti dodavatele:
Vybraný dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly“ analogicky s ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vybraný dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat
doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího
kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.
22. Ostatní podmínky výběrového řízení:
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Součástí dohody je ustanovení o smluvních pokutách, které budou uloženy a vymáhány
v případě závažného porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Sankce a smluvní

pokuty za konkrétní porušení smluvních podmínek požadované zadavatelem jsou závazně
uvedeny v návrhu kupní smlouvy. Součástí dohody je ustanovení o záručních lhůtách, které
zadavatel požaduje pro konkrétní komodity a které jsou závazně uvedeny v návrhu kupní
smlouvy.
Vybraný dodavatel souhlasí se zveřejněním kupní smlouvy včetně všech příloh na profilu
zadavatele. Vybraný dodavatel bere na vědomí povinnost uveřejnění kompletní kupní smlouvy
včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se Z. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) v registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do okamžiku uzavření smlouvy.
Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou
vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
jeho uveřejněním na profilu zadavatele a uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení /
výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení o výsledku
výběrového řízení / oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem
dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele a rozhodnutí o vyloučení účastníka se považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
23. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 - technická specifikace
Příloha č. 2 - obchodní podmínky obligatorního charakteru (kupní smlouva)
Příloha č. 3 - vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 - krycí list nabídky
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