ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů („ZVZ“)

k veřejné zakázce na služby pod názvem
„Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny v roce 2013“

zadávána v otevřeném řízení podle § 27 a násl. ZVZ zahájeném dne
20.12.2012 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 241858
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1.

Informace o zadavateli
Základní údaje

1.1

Název:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Černá Pole

IČ:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Zadávající útvar:

Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně – Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny („ŠLP“)

Sídlo:

Křtiny 175, 679 05 Křtiny

(„zadavatel“).

1.2

Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je v souladu s § 10 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách („ZoVŠ“) prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
rektor Mendelovy univerzity v Brně.
1.3

Kontaktní osoba

Zadavatel se nechal v zadávacím řízení zastoupit JUDr. Martinem
Nedelkou,Ph.D., advokátem advokátní kanceláře Schönherr s.r.o. se sídlem
nám. Republiky 1079/1a, 110 00, Praha 1, tel.: +420 225 996 500, fax: +420 225
996 555, e-mail: m.nedelka@schoenherr.eu.
Tato osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli a je v souladu
s § 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím
řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání žádostí o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, jakož i případným námitkám dodavatelů,
uchazečů o veřejnou zakázku dle § 110 ZVZ.
2.
2.1

Informace o zadávacím řízení
Předběžné oznámení

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel uveřejnil tuto
veřejnou zakázku formou předběžného oznámení v souladu s § 86 odst. 1 a 2
ZVZ a od odeslání předběžného oznámení k uveřejnění do zahájení tohoto
otevřeného řízení uplynula doba delší než 1 měsíc.

Stránka 2 z 22

2.2

Odůvodnění veřejné zakázky

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel zpracoval
odůvodnění této veřejné zakázky v souladu a v rozsahu dle § 156 odst. 1 ZVZ.
2.3

Oznámení o veřejné zakázce

Oznámení o zahájení otevřeného řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek.
2.4

Účel zadávacího řízení

Účelem zadání této veřejné zakázky je zabezpečit řádné poskytování služeb
spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve
smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZL“), které jsou ve
vlastnictví státu, přičemž zadavateli je svěřeno nakládání s těmito lesy.
Cílem tohoto otevřeného řízení je, s ohledem na rozdělení této veřejné zakázky
dle § 98 ZVZ na dvě (2) části, uzavření 2 rámcových smluv s více uchazeči
v souladu s § 11 ZVZ na dobu určitou, tj. od 01.04.2013 do 31.12.2013, na
jejichž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky na provádění lesnických
činností. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na každou část veřejné
zakázky se všemi uchazeči, kteří předloží nabídky, které budou v souladu se
ZVZ a zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.
3.
3.1

Vymezení předmětu veřejné zakázky (rámcové smlouvy)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV)

V souladu s § 47 ZVZ zadavatel v oznámení o zahájení tohoto otevřeného řízení
vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné
zakázky, a to následujícím způsobem:
-

77200000-2 – Služby v oblasti lesnictví;

-

77210000-5 – Služby v oblasti těžby dřeva;

-

77230000-1 – Služby související s lesnictvím;

-

77312000-0 – Služby související s odstraňováním plevele;

-

77341000-2 – Prořezávání stromů;

-

77231200-0 – Hubení lesních škůdců;

-

77211500-7 – Péče o lesní porost;

-

77211000-2 – Služby související s těžbou dřeva;

-

77211400-6 – Kácení stromů.
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3.2

Základní popis předmětu veřejné zakázky

3.2.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky, na které bude s vybranými
uchazeči uzavřena rámcová smlouva (pro každou dílčí část veřejné zakázky), je
řádné poskytování služeb spočívajících zejména v hospodaření v lesích ve
smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZL („lesnická činnost“). Lesnické činnosti
budou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti, které budou
vykonávány v lesích Mendelovy univerzity v Brně, které spravuje ŠLP. Tyto lesy
jsou členěny na polesí, která jsou přesně vymezena v příloze 1 této zadávací
dokumentace nazvané organizační mapa ŠLP.
3.2.2 Části veřejné zakázky
Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 ZVZ rozdělena na tyto dvě části:
3.2.2.1 Část 1 veřejné zakázky („Pěstební činnosti“)
Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a
ochranou lesních porostů, vč. dodávek sadebního materiálu a dodávek
zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů
nezbytných k provádění pěstebních činností. Jedná se o činnosti, které jsou
vymezeny co do své specifikace a množství v příloze 2 této zadávací
dokumentace.
3.2.2.2 Část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“)
Těžební činnosti zahrnují veškeré činnosti, které jsou co do své specifikace a co
do množství vymezeny v příloze 3 této zadávací dokumentace.
3.2.3 Předpokládané objemy poskytovaných služeb
Zadavatel vypracoval předpokládané objemy prováděných služeb pro
zpracování nabídkové ceny v rámci každé z částí veřejné zakázky, které jsou
uvedeny v přílohách 2 a 3 této zadávací dokumentace.
3.3

Zadávání dílčích veřejných zakázek

Jednotlivé dílčí veřejné zakázky dle rámcové smlouvy budou zadávány shodně
pro všechny části veřejné zakázky uvedené v čl. 3.2.2 zadávací dokumentace, a
to tak, že jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy budou
zadavatelem zadávány po dobu trvání rámcové smlouvy v řízení dle § 92 odst. 3
ZVZ (tzv. minitendry), tedy na základě písemné výzvy zadavatele k podání
nabídky všem vybraným uchazečům, se kterými bude uzavřena rámcová
smlouva.
Zadavatel vybere konkrétního dodavatele dílčí veřejné zakázky pro uzavření dílčí
smlouvy o poskytnutí pěstebních činností a dílčí smlouvy o poskytnutí těžebních
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činností („dílčí smlouva“) tak, že vyzve všechny účastníky dané rámcové
smlouvy k podání nabídek.
Obsahem písemné výzvy k podání nabídek do minitendru musí být vždy
alespoň:
-

identifikační údaje zadavatele;

-

vymezení, popis a rozsah požadovaného plnění (plnění - jako činnosti dle
technologického listu);místo a doba plnění;

-

údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení;

-

předpokládaná hodnota plnění;

-

případná limitace výše nabídkové ceny (maximální akceptovatelná cena);

-

konkrétní další podmínky plnění dílčí zakázky, které nebudou stanoveny
v rámcové smlouvě;

-

lhůta, místo a způsob podání nabídky.

Pro jednotlivé účastníky rámcové smlouvy jsou závazné její podmínky.
Nabídková cena ve výši, kterou účastník rámcové smlouvy nabídl ve své
nabídce, bude po celou dobu platnosti rámcové smlouvy nejvyšší přípustnou
celkovou cenou pro daného účastníka v součtu všech minitendrů, které
zadavatel v rámci plnění rámcové smlouvy zorganizuje. Tuto nabídkovou cenu
není možné s poukazem na § 91 ZVZ překročit. Uchazečem skutečně nabídnutá
celková cena v rámci v rámci všech minitendrů může být buď stejná, nebo nižší.
Ve svých dílčích nabídkách v rámci minitendrů uchazeč dále nesmí překročit
jednotkové ceny uvedené v ceníku, který vypracuje postupem dle čl. 8.5 této
zadávací dokumentace, a to vyplněním formulářů dle příloh 4 a 5 této zadávací
dokumentace. Jednotkové ceny, na jejichž základě uchazeč vypočte dílčí
nabídkové ceny v rámci minitendrů, mohou být nižší nebo stejně vysoké jako
jednotkové ceny uvedené v ceníku.

4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená postupem dle § 13 odst. 4 ZVZ
(tj. předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek realizovaných na základě
rámcových smluv pro všechny části veřejné zakázky) činí 16.800.000,- Kč
(šestnáct-milionů-osm-set-tisíc-korun-českých) bez DPH.
Předpokládaná
hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky přitom činí:
-

Část 1 veřejné zakázky („Pěstební činnosti“) 5.600.000,-Kč (slovy: pětmilionů-šest-set-tisíc-korun-českých) bez DPH
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-

Část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“) .11.200.000,- Kč (slovy:
jedenáct-milionů-dvě-stě-tisíc-korun-českých) bez DPH.

5.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1 Doba plnění veřejné zakázky
Rámcová smlouva pro každou jednotlivou část veřejné zakázky bude uzavřena
na dobu určitou, a to do 31.12.2013 ode dne účinnosti rámcové smlouvy s tím,
že případná doba plnění dílčích veřejných zakázek, na něž bude uzavřena
realizační smlouva, může přesáhnout uvedenou dobu trvání rámcové smlouvy.
5.2 Místo plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude plněna v území dle organizačního členění, které je
podrobně vymezeno v organizační mapě (příloha 1), v rozpisu polesí (příloha 6)
a
rovněž
na
webových
stránkách
ŠLP:
http://mapserverslp.mendelu.cz/map.phtml?config=slp.
Konkrétní místo každého jednotlivého dílčího plnění bude vždy přesně
specifikováno ve výzvě k podání nabídky do minitendru.

6.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel nemá v úmyslu organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a
to vzhledem k tomu, že lesní území jsou volně přístupná. Zadavatel však
v případě potřeby a zájmu uchazeče a na základě jeho písemné žádosti
doručené kontaktní osobě uvedené v čl.1.3 zadávací dokumentace zrealizuje
v přiměřeném rozsahu prohlídku místa plnění.
V písemné žádosti musí být uvedeno, na jaké části lesního území požaduje
uchazeč prohlídku realizovat. Prohlídka místa plnění bude následně
organizována jednotně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem o danou část
veřejné zakázky. Informace o datu konání prohlídky místa plnění bude
zadavatelem zveřejněna na internetových stránkách zadavatele. Žádost o
konání prohlídky musí být zadavateli doručena nejpozději 15 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

7.

Kvalifikace dodavatelů

7.1 Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 50 ZVZ ve lhůtě pro
podání nabídky prokázat splnění kvalifikace.
Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
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a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ;
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ;
c)

předloží podepsané čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (příloha 7) této zadávací
dokumentace); a

d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou pro oblast základních a
profesních kvalifikačních předpokladů shodné pro všechny části této
veřejné zakázky. Pro oblast technických kvalifikačních předpokladů jsou
požadavky zadavatele odlišné pro jednotlivé části veřejné zakázky.
7.2 Vymezení kvalifikace
7.2.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady
splňuje dodavatel:

a)

který nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplácení,
nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu
nebo
pokus
nebo
účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a
je-li
statutárním
orgánem
dodavatele či členem statutárního
orgánu
dodavatele
právnická
osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast
zahraniční
právnická
osoba
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Způsob prokázání
splnění:

Výpis z evidence Rejstříku
trestů nebo jiný
odpovídající doklad ne
starší než 90 dnů; je-li
dodavatel právnickou
osobou, musí být doložen
výpis z evidence Rejstříku
trestů jak ve vztahu k této
právnické osobědodavateli, tak i ve vztahu
ke všem statutárním
orgánům nebo všem
členům statutárního
orgánu takové právnické
osoby-dodavatele; je-li
statutární orgánem
dodavatele či členem
statutárního orgánu
dodavatele právnická
osoba, musí být doložen
výpis z evidence
z Rejstříku trestů jak ve
vztahu ke statutárnímu
orgánu nebo ke každému
členu statutárního orgánu
této právnické osoby.

prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b)

který nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem
podnikání
dodavatele
podle
zvláštních právních předpisů nebo
došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního
orgánu
dodavatele
právnická
osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační
předpoklad
musí
dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,

Výpis z evidence
Rejstříku trestů nebo jiný
odpovídající doklad ne
starší než 90 dnů; je-li
dodavatel právnickou
osobou, musí být
doložen výpis z evidence
Rejstříku trestů jak ve
vztahu k této právnické
osobě-dodavateli, tak i
ve vztahu ke všem
statutárním orgánům
nebo všem členům
statutárního orgánu
takové právnické osobydodavatele; je-li
statutární orgánem
dodavatele či členem
statutárního orgánu
dodavatele právnická
osoba, musí být doložen
výpis z evidence
z Rejstříku trestů jak ve
vztahu ke statutárnímu
orgánu nebo ke
každému členu
statutárního orgánu této
právnické osoby.

c)

který v posledních 3 letech
nenaplnil
skutkovou
podstatu
jednání nekalé soutěže formou
podplácení
podle
zvláštního
právního předpisu,

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
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Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo
v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k
úhradě
nákladů
insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela
nepostačující
nebo
zavedena
nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,

e)

který není v likvidaci

f)

který nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,

Potvrzení příslušného
finančního úřadu.
Prohlášení dodavatele ve
vztahu ke spotřební dani,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního
předpokladu.

g)

který
nemá
nedoplatek
na
pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
ve vztahu ke všem
zdravotním pojišťovnám.

h)

který
nemá
nedoplatek
na
pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla,
místa
podnikání
či
bydliště
dodavatele,

Potvrzení od příslušného
pracoviště České správy
sociálního zabezpečení,
popř. úřadu dle právního
řádu země sídla, místa
podnikání či bydliště
dodavatele.

i)

který není veden v rejstříku osob se
zákazem plnění veřejných zakázek

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního
předpokladu.

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního
předpokladu.
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j)

kterému nebyla v posledních 3
letech pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního
předpisu

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního
předpokladu.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j)
(viz výše) může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 a 4
ZVZ.
7.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady (platí pro všechny části veřejné
zakázky shodně)
Splnění profesních kvalifikačních Způsob
předpokladů
prokáže
dodavatel splnění:
předložením:

prokázání

a)

Výpisem z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či předložením výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.

Výpis z obchodního
rejstříku ne starší než
90 dnů, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.

b)

Dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu
odpovídajícím
předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladem
prokazujícím příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

Doklad o oprávnění
k podnikání (ve výpisu
ze živnostenského
rejstříku) pokrývající
v plném rozsahu
předmět této veřejné
zakázky.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat
také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
v souladu s § 127 odst. 1 a 4 ZVZ, a to v rozsahu údajů uvedených ve
výpisu.
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7.2.3 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních Způsob prokázání
předpokladů
prokáže
dodavatel splnění:
předložením:
a)

Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí, objednatele,
kterému
byla
významná
služba
poskytována, vč. uvedení kontaktní
osoby,

Seznam významných
služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením
požadovaných údajů a
informací; přílohou tohoto
seznamu musí být

a současně dokumenty uvedenými 1. osvědčení vydané
veřejným zadavatelem,
v pravé části tabulky.
pokud byly služby
Z osvědčení i seznamu významných
poskytovány veřejnému
služeb musí jednoznačně vyplývat, že
zadavateli; nebo
dodavatel
v uvedeném
období
realizoval významné služby v rozsahu 2. osvědčení vydané jinou
minimální
úrovně
stanovené osobou, pokud byly služby
zadavatelem
níže
pro
každou poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli;
příslušnou část veřejné zakázky.
nebo
3. smlouva s jinou osobou
Pokud se dodavatel uchází o část 1.
a doklad o uskutečnění
veřejné zakázky, je povinen prokázat
plnění dodavatele, není-li
poskytnutí:
současně možné
nejméně 2 služeb spočívajících v osvědčení podle bodu 2 od
provádění
pěstebních
činností této osoby získat z důvodů
obdobného charakteru jako je předmět spočívajících na její straně;
části 1 veřejné zakázky v minimální
Seznam významných
hodnotě 250.000,-Kč bez DPH.
služeb bude mít formu
Pokud se dodavatel uchází o část 2. čestného prohlášení
veřejné zakázky, je povinen prokázat podepsaného
poskytnutí:
dodavatelem.
nejméně 2 služeb spočívajících
v provádění
těžebních
činností
obdobného charakteru jako je předmět
části 1 veřejné zakázky v minimální
hodnotě 250.000,-Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že tento
kvalifikační
předpoklad
nelze
prokázat za pomoci těžebních a
pěstebních činností prováděných na
vlastních pozemcích dodavatele,
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Z osvědčení či prohlášení
musí prokazatelně vyplývat
splnění veškerých
požadavků zadavatele.

pozemcích pronajatých dodavatelem
či těžebních a pěstebních činností
prováděných pro vlastní potřebu
dodavatele (v takovém případě se
nejedná o službu poskytnutou jiné
osobě).
b)

Osvědčením o vzdělání a odborné
kvalifikaci
dodavatele
–
osob
odpovědných
za
poskytování
příslušných služeb. Pro obě části
veřejné zakázky je nutno prokázat
splnění kvalifikačního předpokladu
v této minimální úrovni:
Minimálně 1 osoba z realizačního týmu
dodavatele byla proškolená na práce
s motorovou pilou;
a dále, že získala řidičské oprávnění
skupiny T.
Při prokazování odborné kvalifikace
dodavatele nemusí přitom nezbytně jít
o 1 osobu. Kvalifikační předpoklad
bude splněn i tehdy pokud dodavatel
prokáže, že členové realizačního týmu
v součtu
disponují
požadovanou
odbornou kvalifikací.

Dodavatel prokáže splnění
tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením
seznamu realizačního
týmu (včetně informace,
zda se jedná o osobu
působící jako
subdodavatel/zaměstnanec
subdodavatele/
zaměstnance
dodavatele/jiná osoba), a
ze kterého bude vyplývat
splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
a který bude ve vztahu ke
členům realizačního týmu
doložen kopiemi dokladů
o proškolení, a o řidičském
oprávnění.

Předmětné kvalifikační předpoklady
platí pro každou z obou částí veřejné
zakázky. V případě, že se dodavatel
uchází o obě části veřejné zakázky,
je
povinen
prokázat
tento
kvalifikační
předpoklad
v dvojnásobném rozsahu.

7.3 Společná ustanovení ke kvalifikaci
7.4.1 Pravost dokladů prokazující splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od
vybraných uchazečů požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
7.4.2 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
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Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání žádosti o účast starší 90
kalendářních dnů.
7.4.3 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném v ZVZ a
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.
7.4.4 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavate
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a
technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to
neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
ZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem (tj. prohlášení, že subdodavatel
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek);

b)

profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem
(tj. výpis z obchodního rejstříku); a

c)

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Subdodavatelem poskytnutá plnění, věci či práva
musí být v takové smlouvě identifikována zcela jasně, určitě a srozumitelně
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a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních předpokladů; musí
být zejména zřejmé, jakou část právních služeb a v jakém oboru práva se
bude subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky.
7.4.5 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem dodavatelé podávají společnou nabídky (resp. hodlají podávat společnou
nabídku), musí prokázat všichni tito dodavatelé splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v
plném rozsahu. Ostatní kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b ) a d)
ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, stanoví
zadavatel, že v takovém případě musí být dodavatelé podávající tuto společnou
nabídku vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně. Dodavatelé
podávající společnou nabídku jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
7.4.6 Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v
kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je
dodavatel povinen tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit
nejpozději do 7 dnů a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
7.4.7 Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60
odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně
oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s
uvedením důvodu.
8.

Způsob zpracování nabídkové ceny

8.1 S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanoví uchazeči
u všech částí veřejné zakázky, na které podávají nabídku, celkovou
nabídkovou cenu v Kč bez DPH dle předpokládaného objemu
poskytovaných služeb dle čl. 3.2.3 zadávací dokumentace a s ohledem na
předpokládanou dobu trvání rámcové smlouvy.
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8.2 Nabídkové ceny pro jednotlivé části veřejné zakázky musí být stanoveny
jako ceny nejvýše přípustné a konečné. V nabídkových cenách musí být již
zahrnuty veškeré režijní náklady uchazeče související s poskytováním
služeb podle této zadávací dokumentace.
8.3 Nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky uchazeč uvede v
krycím listu, který je přílohou 8 této zadávací dokumentace. DPH se pro
účely této veřejné zakázky rozumí peněžitá částka, jejíž výše odpovídá výši
dani z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li dodavatel
registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není
jejím plátcem, výslovně uvede v návrhu smlouvy.
8.4 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy se
změní sazba DPH v průběhu trvání rámcové smlouvy.
8.5 Kromě výše uvedeného zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen
zadavateli předložit i vyplněný ceník, který bude obsahovat jednotkové ceny
u všech
jednotlivých dílčích činností, které jsou předmětem plnění
příslušné části veřejné zakázky, na jejichž základě byla vypočtena celková
nabídková cena. K tomuto účelu je uchazeč povinen použít formuláře, které
jsou přílohami 4 a 5 této zadávací dokumentace. Ve svých dílčích
nabídkách v rámci minitendrů uchazeč nesmí překročit jednotkové ceny
uvedené v ceníku. Jednotkové ceny, na jejichž základě uchazeč vypočte
dílčí nabídkové ceny v rámci minitendrů, mohou být nižší nebo stejně
vysoké jako jednotkové ceny uvedené v ceníku.

9.

Obchodní a platební podmínky

9.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazných návrhů
rámcových smluv s tím, že
-

v příloze 9 této zadávací dokumentace je stanoven závazný návrh
rámcové smlouvy pro část 1 veřejné zakázky („Pěstební činnosti“) a

-

v příloze 10 této zadávací dokumentace je stanoven závazný návrh
rámcové smlouvy pro část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“).

9.2 Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části návrhu rámcové
smlouvy s výjimkou vyznačení (doplnění) příslušné části veřejné zakázky,
do které podává nabídku, identifikačních údajů a výše nabídkové ceny/ceny
plnění. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy, které
tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.
9.3 Návrh rámcové smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán
statutárním orgánem dodavatele nebo členem (členy) statutárního orgánu,
který je oprávněn (kteří jsou oprávněni) jednat jménem uchazeče, nebo
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jinou osobou k tomu oprávněnou. Podepisuje-li návrh smlouvy jiná osoba,
než osoba oprávněná jednat jménem uchazeče a uvedená jako taková
v obchodním rejstříku, bude přílohou nabídky i plná moc v originále,
prokazující oprávnění takové osoby jednat za uchazeče.
9.4 V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním
uchazečem) jsou dodavatelé povinni do návrhu rámcové smlouvy doplnit
ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů dle § 51 odst. 6 ZVZ a
současně jsou oprávněni upravit v návrhu smlouvy právní zkratky
označující smluvní stranu Dodavatele, a tomu odpovídající smluvní tvary
v rámcové smlouvě a počet stejnopisů rámcové smlouvy.
9.5 Zadavatel před uzavřením rámcové smlouvy na příslušnou část veřejné
zakázky upraví pro přehlednost podmínky plnění nabízené jednotlivými
účastníky (nabídkovou cenu).

10.

Nabídky – obsah, podávání; Zadávací lhůta

10.1 Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami
a razítkem nebo podpisem uchazeče, prokazující, že s obálkou ani s jejím
obsahem nebylo před otevíráním obálek manipulováno, označené
názvem veřejné zakázky a částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka
podávána, tj. „Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny v roce 2013 – část [•] (doplní uchazeč číselné
označení dle toho, na kterou část podává nabídku)“ a s uvedením výzvy
„NEOTVÍRAT - NABÍDKA". Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž
je možné dle § 76 odst. 6 ZVZ vyrozumět dodavatele o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
10.2 V nabídce musí být na krycím listu (příloha 8) této zadávací
dokumentace) uvedeny identifikační údaje o dodavateli v rozsahu
uvedeném dle § 17 písm. d) ZVZ a informace, na kterou část veřejné
zakázky je nabídka podávána. Dodavatel zde výslovně uvede kontaktní
adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.
10.3 Nabídka musí dále obsahovat návrh rámcové smlouvy vyplněný osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
10.4 Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce a
podepsána oprávněnou osobou. V případě, že za uchazeče jedná
zástupce, je povinen doložit plnou moc nebo zmocnění k jednání
(prokurista předkládá výpis z obchodního rejstříku).
10.5 Podává-li uchazeč nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen na
každou část podat samostatnou nabídku.
10.6 Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny
listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
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dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny texty
v nabídce budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
10.7 Dodavatel předloží nabídku, včetně návrhu rámcové smlouvy, vedle
listinné formy též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu DOC.
10.8 Nabídka se předkládá 1x v originále a 1x (nepovinně) v kopii. Nabídka
musí být předložena v následující struktuře:
10.8.1 Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol).
10.8.2 Krycí list nabídky (příloha 8) této zadávací dokumentace
10.8.3 Doklady dle § 68 odst.3 ZVZ, tj.
a)

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání
nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele;

b)

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek;

c)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších
předpisů, a to v souvislosti s touto zadávanou veřejnou
zakázkou.

10.8.4 Vyplněný ceník pěstebních činností a/nebo ceník těžebních
činností (přílohy 4 a/nebo 5 této zadávací dokumentace)
10.8.5 Veškeré
doklady
prokazující
splnění
kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu tak, jak je specifikuje čl. 7
zadávací dokumentace.
Dokumenty prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů budou v následující struktuře:
a)

Doklady prokazující
předpokladů;

splnění

základních

kvalifikačních

b)

Doklady prokazující
předpokladů;

splnění

profesních

kvalifikačních

c)

Doklady prokazující
předpokladů;

splnění

technických

kvalifikačních
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10.8.6 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku (příloha 7) této zadávací dokumentace);
10.8.7 Závazný návrh rámcové smlouvy odpovídající závaznému
návrhu rámcové smlouvy pro konkrétní část veřejné zakázky
(závazný vzor rámcové smlouvy tvoří přílohu 9 a přílohu 10 této
zadávací dokumentace), podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče. V případě, že závazný návrh rámcové
smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním
částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z tohoto zadávacího
řízení;
10.8.8 Pokud jedná jménem či za zadavatele zmocněnec na základě
plné moci nebo jinak pověřená osoba, musí být v nabídce za
návrhem rámcové smlouvy předložena platná plná moc
v originále nebo úředně ověřené kopii nebo příslušné pověření, ze
kterého bude vyplývat oprávnění návrh rámcové smlouvy jménem
či za dodavatele učinit;
10.8.9 Ostatní doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky (další
zadavatelem požadované přílohy a dokumenty).
10.8.10 Požadavky zadavatele
doporučující charakter.

na

formální

podobu

nabídky

mají

10.8.11 Nabídka musí být doručena do 05. března 2013 do 10:00 hodin
na následující adresu zadavatele:
Školní lesní podnik Křtiny
podatelna
Křtiny 175
679 05 Křtiny.
a to výhradně v úřední době podatelny, která je: od 7:00 do 15:00
hod.
10.8.12 Nabídka může být doručena prostřednictvím doručovací služby
nebo osobně.
10.8.13 Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči podle § 43 ZVZ
svými nabídkami vázáni) činí 90 dní a začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.
10.8.14 Uchazeč je svou nabídkou vázán ode dne otevírání obálek až do
konce zadávací lhůty.
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11. Otevírání obálek s nabídkami
11.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 05. března 2013 v 11:00
hodin na adrese Křtiny 175, 679 05 Křtiny.
11.2 Zadavatel (z organizačních důvodů a predikce časového rozložení procesu
otevírání obálek s nabídkami) upozorňuje, že z důvodu rozdělení veřejné
zakázky na 2 části bude otevírat obálky s nabídkami postupně pro
jednotlivé části veřejné zakázky od části 1. po část 2., a to vždy v pořadí,
jak byly obálky s nabídkami pro jednotlivé části veřejné zakázky doručeny.
11.3 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit, kromě zástupců zadavatele,
uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně
vždy však jedna osoba za jednoho uchazeče (bez ohledu na počet částí, do
kterých uchazeč podává nabídku). Při otevírání obálek tito uchazeči prokáží
svou totožnost a oprávnění k účasti na otevírání obálek (např. výpisem z
obchodního rejstříku, účastní-li se otevírání obálek statutární orgán
uchazeče, nebo plná moc udělená uchazečem a podepsaná oprávněnou
jednat jménem nebo za uchazeče zmocňující účastníka k účasti na
otevírání obálek).
12. Dodatečné informace
12.1 Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možné
předkládat kontaktní osobě uvedené v čl. 1.3 této zadávací dokumentace, a
to způsobem uvedeným v § 148 ZVZ, přičemž, je doporučováno užít emailové adresy uvedené v čl. 1.3 zadávací dokumentace. Režim
poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci se řídí
ustanovením § 49 ZVZ.
13. Způsob hodnocení nabídek
13.1 Hodnocení nabídkové ceny
13.1.1 Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ
a § 79 odst. 4 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny.
13.1.2 Hodnocení nabídek podaných na část 1. a 2. veřejné zakázky bude
provedeno shodně pro obě části veřejné zakázky, a to dle nejnižší
nabídkové ceny.
13.1.3 Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s čl. 8
této zadávací dokumentace. Ceníky obsahující jednotkové ceny
předložené dodavatelem nebudou předmětem hodnocení.
13.1.4 Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH, kterou dodavatel předkládá na krycím listu dle přílohy 8
zadávací dokumentace a v návrhu rámcové smlouvy. V případě
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rozporu mezi cenou uvedenou v krycím listu a v návrhu rámcové
smlouvy má přednost cena uvedená v návrhu rámcové smlouvy.
Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium. Nabídce s nejnižší
nabídkovou cenou bude přiděleno maximální bodové ohodnocení
(tj. 100 bodů). Každé další hodnocené nabídce bude přidělena
bodová hodnota, která odráží úspěšnost hodnocené nabídky, což
znamená, že každé další jednotlivé nabídce bude přidělena bodová
hodnota, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnot
nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k
hodnotě právě hodnocené nabídky.
Hodnocení nabídek bude probíhat podle vzorce:
nejvýhodnější nabídka
(tzn. nejnižší hodnota ze všech hodnocených nabídek)
----------------------------------------------------------------------- x 100
hodnota z hodnocené nabídka

13.2 Mimořádně nízká nabídková cena
13.2.1 Hodnotící komise bude nabídkovou cenu ve vztahu k mimořádně
nízké nabídkové ceně posuzovat v souladu s ustanovením § 77
ZVZ, a to i ve vztahu k jednotlivým položkám uvedených v ceníku.
Pokud hodnotící komise dojde k závěru, že nabídka uchazeče
obsahuje nabídkovou cenu nepřiměřenou ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, vyzve uchazeče, který takovou nabídkovou cenu
předložil, k jejímu zdůvodnění.
14. Subdodavatelé
14.1 Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek.
14.2 Dodavatel je v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce
specifikovat, které části plnění (tj. které části pěstebních činností nebo
těžebních činností) bude realizovat sám a pro které části plnění
předpokládá využítí subdodavatelů (jiných osob). Dodavatel pro tyto účely
vytvoří seznam subdodavatelů, které hodlá pro plnění veřejné zakázky
využít („seznam“). V tomto seznamu je dodavatel povinen uvést
identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle § 17 písm. d)
ZVZ.
14.3 Dodavatel je oprávněn poskytovat služby prostřednictvím těch
subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu dle čl. 14.2 zadávací
dokumentace, a pouze v rozsahu dle tohoto seznamu.
V případě, že dodavatel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění
rovněž fakticky poskytovat.
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Zadavatel je oprávněn ve výzvě k podání nabídky do tzv. minitendru povolit
provedení prací subdodavatelem, který nebyl uveden v nabídce na
uzavření rámcové smlouvy.
15. Závěrečná ustanovení
15.1 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací
podmínky této veřejné zakázky, a to v souladu se ZVZ.
15.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou
dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i
v průběhu plnění uzavření smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení
na internetu, a to včetně informací označených dodavatelem jako důvěrné.
15.4 Informacemi, ve vztahu ke kterým si vyhrazuje právo na jejich uveřejnění
dle výše uvedeného, jsou zejména: název dodavatele, IČO dodavatele,
nabídková cena dodavatele, termín podání nabídky, číslo uzavřené
smlouvy, název smlouvy, a údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle
stanovených kritérií.
15.5 Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací.
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že
zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu
zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje
s jejich použitím souhlas.
15.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce
dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
15.7 Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné
zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako
součást dokumentace o veřejné zakázce.
15.8 Pokud se v této zadávací dokumentaci používá pojmu „uchazeč“ či „
dodavatel“, označuje vždy dodavatele, který předkládá nabídku do tohoto
otevřeného zadávacího řízení. Tyto pojmy jsou vzájemně zastupitelné.
16. Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

–
–

Příloha č. 3

–

Příloha č. 4
Příloha č. 5

–
–

Organizační mapa ŠLP
Specifikace a objemy pěstebních činností pro zpracování
nabídkové ceny
Specifikace a objemy těžebních činností pro zpracování
nabídkové ceny
Formulář ceníku pěstebních činností
Formulář ceníku těžebních činností
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Příloha č. 6
Příloha č. 7

–
–

Příloha č. 8 –
Příloha č. 9 –
Příloha č. 10 –

Rozpis polesí a lesnických úseků
Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti
Krycí list nabídky
Návrh Rámcové smlouvy o poskytování pěstebních činností
Návrh Rámcové smlouvy o poskytování těžebních činností
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