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Výzva, včetně zadávací dokumentace, k podání
nabídek v dynamickém nákupním systému
s názvem

„Dynamický nákupní systém na provádění lesnických
činností“ kategorie 2 – Těžební činnosti č. 49366

Zadavatel veřejné zakázky: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
IČO: 621 56 489, DIČ CZ621 56 489
se sídlem: Křtiny 175, 679 05 Křtiny (dále jen „ŠLP“)
Zastoupený: Ing. Pavlem Čackým, zástupce ředitele ŠLP, na základě plné moci ze dne 18. 02. 2019

1. Název veřejné zakázky

Těžební činnosti č. 49366

2. Základní údaje o veřejné zakázce
Název zadavatele:
Zadávající útvar:
Sídlo zadávajícího útvaru:
IČO:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Ev. číslo veřejné zakázky
Termín podání nabídek:
Předmět zakázky:
Způsob podání nabídek:
Jazyk nabídky:
Pravidla hodnocení nabídek:
URL zadávací dokumentace DNS:
URL zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175, 679 05 Křtiny
621 56 489
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP
Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
+420 516 428 813
jiri.silhanek@slpkrtiny.cz
49366
24. 09. 2019
služba
Písemně pomocí elektronického nástroje E-ZAK
Český nebo slovenský
Podle nejnižší celkové nabídkové ceny
https://zakazky.mendelu.cz/dns_display_11.html
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3578.html
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3. Preambule
3.1. Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (dále jen „zadavatel“)
vyzývá všechny dodavatele zařazené do dynamického nákupního systému na provádění
lesnických činností (dále jen „DNS“) k podání nabídek.
3.2. Elektronický nástroj E-ZAK. Tento DNS je realizován elektronicky pomocí elektronického
nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek zadavatele (dále jen „elektronický nástroj EZAK“) dostupného na https://zakazky.mendelu.cz.
Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu veřejné zakázky jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. 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.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
a https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK
poskytne kontaktní osoba zadavatele.
3.3. Zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů a požadavků zadavatele
vymezujících předmět DNS v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídek.
Práva a povinnosti neupravené touto zadávací dokumentací se řídí zejména vnitřními předpisy
zadavatele, týkajícími se zadávání veřejných zakázek.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – návrh Smlouvy o poskytování těžebních činností včetně příloh
3.4. Poskytnutá zadávací dokumentace
Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky pro tuto
veřejnou zakázku.
3.5. Podáním nabídky do této veřejné zakázky dodavatel plně a bez výhrad akceptuje zadávací
podmínky včetně případného vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávací dokumentaci a že se jimi bude řídit. Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávací dokumentaci, může tato skutečnost mít
za důsledek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z veřejné zakázky.
3.6. Cílem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování těžebních činností (dále jen
„Smlouva“) uvedené v příloze č. 1 výzvy s účastníkem, který podá nejvýhodnější nabídku.

4. Předmět a popis plnění veřejné zakázky
4.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování těžebních činností specifikovaných v příloze
1 Smlouvy.
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4.2. Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Z výčtu činností uvedených v příloze č. 2 Zadávací dokumentace pro zavedení dynamického
nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností“
zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje těžební činnosti uvedené v příloze 1 Smlouvy
(„plnění“).
5. Termín a místo plnění
5.1. Místo plnění
Místo plnění je uvedené v příloze č. 1 výzvy
5.2. Termín plnění
Začátek realizace plnění:
Konec realizace plnění:

dnem podpisu Smlouvy
31. 12. 2019

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 447.700,- Kč bez DPH za celé plnění této veřejné
zakázky.
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena za celkové plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen
předložit zadavateli vyplněný nabídkový list (příloha 2 Smlouvy) s uvedením celkové nabídkové
ceny za požadované plnění. V nabídkovém listu budou uvedeny jednotkové ceny u všech
požadovaných položek, na jejichž základě byla vypočtena celková nabídková cena.
7.2. Uvedené technické podmínky jsou stanoveny jako minimální.
7.3. Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK).
7.4. Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací veřejné zakázky.
7.5. Zadavatel stanovuje maximální výši nabídkové ceny za plnění celé této veřejné zakázky na
447.700,- Kč bez DPH. Nabídky uchazečů, jejichž nabídková cena tuto limitní cenu veřejné
zakázky překročí, budou vyloučeny z dalšího posuzování.

8. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou dány Smlouvou obligatorního charakteru, která je přílohou č. 1
výzvy. Účastník veřejné zakázky podáním nabídky vyjadřuje bezvýhradní souhlas s obsahem
Smlouvy včetně jejich příloh.
9. Požadavky a doporučení pro zpracování nabídky
9.1. V souladu se zněním zadávací dokumentace musí nabídka obsahovat:
a) Podepsaný návrh Smlouvy (příloha č. 1 výzvy) osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. Postačuje podepsaný návrh Smlouvy bez příloh, s výjimkou přílohy 2 Smlouvy
– viz písm. b),
b) Vyplněný nabídkový list (příloha 2 Smlouvy).
9.2 Forma nabídky
a) Zadavatel používá otevřený plně elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek.
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b) Nabídku je možno podat pouze v elektronické podobě.
c) Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny
úředně ověřeným překladem do českého nebo slovenského jazyka.
d) Nabídka v elektronické podobě musí být podány prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mendelu.cz.

10. Podání nabídky
Dodavatel vloží všechny požadované dokumenty do elektronického nástroje a vepíše celkovou
nabídkovou cenu bez DPH (z přílohy 2 Smlouvy) do systému.
11. Lhůta pro podání nabídky
11.1. Nabídku je nutné podat nejpozději do 24. 09. 2019, 10:00 hodin prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mendelu.cz.
11.2. Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 3., odst. 9) Zadávací dokumentace pro zavedení
dotčeného DNS zkracuje lhůtu pro podávání nabídek, a to z důvodů krajně naléhavé
okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Krajně naléhavou okolností
je výskyt kůrovcové nahodilé těžby, kterou je nutné neprodleně zpracovat k zamezení
rozvoje podkorního hmyzu.
12. Otevírání obálek
Zadavatel informuje dodavatele o tom, že vzhledem k pouze elektronickému podávání nabídek, se
nebude konat veřejné otevírání nabídek.
13. Hodnocení nabídek
13.1. Zadavatel bude nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti pouze na základě
nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH za požadovaný rozsah plnění.
13.2. Hodnocení bude provedeno automaticky elektronickým systémem na základě údajů
vložených dodavateli.
13.3. Jestliže se vyskytne rozpor mezi cenou uvedenou v příloze 2 Smlouvy a cenou uvedenou
dodavatelem do systému pro hodnocení, má se za to, že je platná cena uvedená v příloze 2
Smlouvy.
13.4. Na základě předcházejícího bodu si zadavatel vyhrazuje právo opravit výsledky hodnocení.
14. Vysvětlení zadávací dokumentace
14.1. Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Písemná žádost se považuje za řádně doručenou jejím odesláním
v termínech stanovených v této zadávací dokumentaci prostřednictvím elektronického
nástroje.
14.2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty,
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení
písemné žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zpřístupní všem
dodavatelům, kteří se o veřejnou zakázku chtějí ucházet.
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14.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich
předchozí žádosti nejméně 3 pracovní dny před podáním nabídek.
15. Ostatní podmínky zadávacího řízení
15.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na
základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, tak pokud to povaha doplnění nebo
změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání žádostí o účast.
15.2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
15.3. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace k
výběrovému řízení.
15.4. Pokud zadavateli z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z důvodů nezbytných provozních
potřeb odpadne zájem na plnění této veřejné zakázky, může do doby otevření obálek
veřejnou zakázku zrušit.
16. Poskytování zadávací dokumentace
16.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je poskytována bezúplatně neomezeným a přímým
dálkovým
přístupem
v
plném
rozsahu
na
adrese:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3578.html a to od uveřejnění oznámení o
zahájení výběrového řízení na zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení
trvání dynamického nákupního systému.
17. Další části zadávací dokumentace - přílohy
Příloha č. 1 – návrh Smlouvy o poskytování těžebních činností včetně příloh

Ve Křtinách dne 16. 09. 2019

………………………………..……….
na základě plné moci
Ing. Pavel Čacký
zástupce ředitele ŠLP
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