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ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel:

Město Lanškroun

právní forma

Obec

Sídlo:

nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní
město

IČO:

002 79 102

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Radim Vetchý, starosta

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se
veřejné zakázky1
Zmocněná osoba:

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo:

Sámova 410/28, 101 00 Praha 10, Vršovice

IČO:

039 01 475

DIČ:

CZ03901475

Kontaktní osoba

Natálie Macháčková

Tel.:

+420 605 042 137

E-mail:

info@iora.cz

Kontaktní adresa zadavatele
pro veškeré úkony související se
zadávacím řízením

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Sámova 410/28, 101 00 Praha 10, Vršovice

osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky je
zpracovatelem zadávací dokumentace vč. textu návrhu smlouvy, vyjma technických podkladů k veřejné zakázce
1

2

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví zadavatele, dle
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle
specifikace uvedené níže, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené
dřevní hmoty a výkon dalších činností na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví města
Lanškroun.
Správce je povinen spolupracovat s odborným lesním hospodářem.
Správa městských lesů bude spočívat především v přípravě podkladů a vedení lesní hospodářské
evidence, přípravě podkladů pro vyhotovení ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci vytěžené
dřevní hmoty, evidenci pěstebních a ostatních činností.
Údržba městských lesů bude spočívat zejména ve výkonu pěstební činnosti, těžební činnosti a ve výkupu
vytěžené dřevní hmoty. Jednotlivé shora uvedené činnosti budou realizovány na základě odsouhlasených
objemů prací a průběžně vydávaných pokynů v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění
pozdějších předpisů, a platným lesním hospodářským plánem.
Výkon pěstební činnosti bude spočívat zejména v
•

vizuální kontrole lesních porostů

•

přípravě půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů

•

obnově lesa (zalesňování)

•

ožínání kultur

•

ochraně proti buřeni

•

ochraně proti hmyzím škůdcům

•

ochraně kultur proti zvěři (mechanicky – oplocování, chemicky - nátěry proti okusu)

•

prořezávkách

•

úklidu klestu

•

chemickém ošetření ploch herbicidy

•

ostatních pěstebních činnostech, zejm. výsek nežádoucích (plevelných) dřevin vč. následné
likvidace, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy po těžbě apod.

Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva v rámci těžby dřeva činí 5 000 m3.
Terén je rovinatý/mírně svažitý a svažitý. Výška podrostu do 3 m. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky
bude prováděna výroba dlouhého (nad 4 m délky) i krátkého dříví (do 4 m délky). Podrost musí být v co
největší míře zachován. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž i úklid klestu v rozsahu min. 80%.
Přibližovací vzdálenost P – OM (porost – odvozní místo) činí do 600 m (do této vzdálenosti je zahrnut i
požadavek na svážení hotových sortimentů z porostů na zadavatelem určené skládky dřeva).
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Celková plocha městských lesů činí 313,27 ha.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž i koordinace tzv. samovýroby dřeva (tj. prodej dříví na stojato)
na základě požadavků občanů.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní
efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád
České republiky.
Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 6 této zadávací dokumentace.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné
plnění.

2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Místo plnění veřejné zakázky
Shora uvedené služby budou poskytovány v katastrálním území Lanškroun, katastrálním území
Albrechtice u Lanškrouna, katastrálním území Horní Třešňovec, katastrálním území Dolní Třešňovec,
katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna, katastrálním území
Sázava u Lanškrouna, a to na pozemcích lesů patřících do vlastnictví města Lanškroun.

Doba plnění veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a dodavatelem, který v řízení o zadání veřejné zakázky podá nejvhodnější nabídku. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, dle předpokladu zadavatele od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022.
Služby spočívající ve výkonu správce městských lesů budou poskytovány ze strany dodavatele po celou
dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy. Služby spočívající v pěstební, těžební činnosti a výkupu
vytěžené dřevní hmoty dle uzavřené rámcové smlouvy budou dodavatelem poskytovány dle aktuálních
potřeb zadavatele, a to na základě dílčích objednávek zadavatele, tzv. zadávacích listů.
Termíny plnění jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací
dokumentace.

2.3 Klasifikace předmětu plnění dle CPV
77000000-0
77200000-2
77211000-2
77211500-7
77230000-1
77231000-8
77231300-1
03400000-4
03410000-7

Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a
včelařství
Služby v oblasti lesnictví
Služby související s těžbou dřeva
Péče o lesní porost
Služby související s lesnictvím
Služby lesní správy
Správa lesů
Produkty lesnictví a těžby dřeva
Dřevo
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3

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti a rovněž
technické kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele uvedenými dále v této zadávací dokumentaci.
K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v souladu s § 45
odst. 1 ZZVZ prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů účastníkem
zadávacího řízení.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje
pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Dodavatel není oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci, vyjma případů výslovně uvedených
v této zadávací dokumentaci, čestným prohlášením dle ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ.
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě
oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, požaduje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná
plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen před uzavřením smlouvy požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 124 ZZVZ, je v takovém případě povinen tyto předložit, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy. Pokud vybraný dodavatel nepředloží výše uvedené doklady, je zadavatel povinen
takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
-

doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

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. Má se za
to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Pokud
však dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 79
odst. 2 písm. b) (seznam významných služeb) nebo d) ZZVZ (osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci vztahující se k takové osobě), musí písemný závazek znít tak, že jiná osoba bude
poskytovat služby a vykonávat práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že dle platné právní úpravy musí písemný závazek jiné
osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky obsahovat podrobné vymezení tohoto
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plnění, tj. uvedení konkrétního druhu služeb, které budou poddodavatelem prováděny. Zadavatel
upozorňuje dodavatele na skutečnost, že nebude akceptovat vymezení předmětného závazku výhradně
prostřednictvím obecných proklamací.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení § 77 odst.
1 ZZVZ.
a. Poddodavatel
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito známi a
uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
b. Společná účast dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a
profesní způsobilosti dle § 77 odst.1 ZZVZ samostatně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob, se ustanovení § 83 ZZVZ užije obdobně.
2) Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
Dodavatel je oprávněn nahradit zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci dodavatele
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení dodavatele
o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné
správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti.
3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání nabídek,
nahrazuje tento výpis doklad prokazující
a. profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
b. základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.
4) Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím
řízení prokázat kvalifikaci.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

6

3.1 Základní způsobilost
Dodavatel je v souladu s § 75 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti předložením dokladů,
z nichž bude vyplývat, že dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
o je-li dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu;
o je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
o je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
o je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
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
veřejném zdravotním 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 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla
dodavatele.
Dodavatel prokáže ve vztahu k České republice splnění základní způsobilosti uvedené výše předložením:
-

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

-

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

-

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

-

potvrzení příslušné okrasní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

-

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) ZZVZ.
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3.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží::
-

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
Zadavatel požaduje předložení
•

živnostenského oprávnění pro Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost.

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují odbornou profesní způsobilost, nemusí
dodavatel výše uvedené doklady předkládat.

3.3 Technická kvalifikace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)

dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
V seznamu by měly být uvedeny zejm. tyto informace: výše finančního plnění, doba poskytnutí, název
objednatele vč. kontaktní osoby.
Dodavatel je oprávněn místo seznamu významných služeb zadavateli předložit smlouvu
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel u každé významné služby uvedené v seznamu významných služeb uvede, zda byly
poskytovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl dodavatele (stanovení v %) na celkovém
plnění, či zda byly realizovány dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se
na poskytování služeb podílel. Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního předpokladu lze použít
pouze tento podíl na poskytovaných službách.
Za významné služby zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:
•

min. 2 zakázky, jejichž předmětem plnění byla správa lesa (zejm. příprava podkladů a vedení
lesní hospodářské evidence, příprava podkladů pro vyhotovení ročních plánů pěstební a
těžební činnosti, evidence vytěžené dřevní hmoty, evidence pěstební činnosti apod.) po dobu
min. jednoho roku (tj. 12 po sobě jdoucích měsíců),

•

min. 1 zakázka, jejímž předmětem plnění byla realizace pěstebních činností (zejm. příprava
půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, obnova lesa – zalesňování, ochrana
kultur proti zvěři, ochrana proti buřeni, oplocování lesních kultur apod.) v lese po dobu min.
jednoho roku (tj. 12 po sobě jdoucích měsíců),

•

2 zkušenosti s těžbou dřeva v lesním porostu/lesních porostech v minimálním objemu 2.500
m3 realizovanou v jednom kalendářním roce pro každou zkušenost.
Zadavatel pro vyloučení případných pochybností uvádí, že rozhodující pro prokázání výše
uvedené zkušenosti je zadavatelem požadované množství vytěženého dřeva (tj. 2 500 m3)
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během jednoho kalendářního roku, přičemž je irelevantní, zda bylo celkové množství
vytěženého dřeva vytěženo pro jednoho objednatele či více objednatelů.
Zadavatel uzná v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZZVZ pouze nejvýznamnější služby, které byly
dodavatelem úspěšně poskytnuty, tj. dokončeny, v průběhu posledních 5 let.
b) dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
a to zejména techniků zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ –
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu
k vedoucím pracovníkům, které budou služby poskytovat.
Ze seznamu bude vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění veřejné zakázky je
alespoň 1 technik, který splňuje níže uvedené minimální požadavky zadavatele na tuto osobu.
Dodavatel dále prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaného
profesního životopisu, dokladu o vzdělání osoby, která se bude podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoba splňuje níže uvedené požadavky zadavatele, a že se bude
podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.
Strukturovaný profesní životopis by měl obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání,
dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k účastníkovi, podíl na
realizaci této veřejné zakázky, vlastnoruční podpis uváděné osoby.
Správce lesa:
•

vysokoškolské či středočeské vzdělání v oboru lesnictví či lesnických prací, či jiném
obdobném oboru,

•

praxe nejméně 5 let v lesním hospodářství či správě lesů,

•

zkušenost s realizací min. 2 zakázek, jejichž předmětem plnění byla správa lesa (zejm.
příprava podkladů a vedení lesní hospodářské evidence, příprava podkladů pro vyhotovení
ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidence vytěžené dřevní hmoty, evidence
pěstební činnosti apod.) po dobu min. jednoho roku (tj. 12 po sobě jdoucích měsíců)
v každém jednotlivém případě.

c) dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ – přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Přehled strojů a zařízení bude zpracovaný ve formě čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat
splnění níže uvedených požadavků zadavatele.
Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud z přehledu strojů a zařízení bude vyplývat, že má
k dispozici
•

motorová pila

•

lesnický traktor s nakládacím ramenem, příp. vyvážečka za traktor s nakládacím
ramenem či vyvážení traktor s nakládacím ramenem.

Ke všem výše uvedeným strojům/zařízením dodavatel předloží kopii technického průkazu,
technického listu nebo obdobného dokladu a v případě, že z takového dokladu nebude současně
vyplývat oprávnění dodavatele disponovat s předmětným strojem/zařízením, je dodavatel povinen
předložit titul, na základě kterého je dodavatel s takovým strojem/zařízením oprávněn disponovat.
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4

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL
https://zakazky.lanskroun.eu/contract_index.html, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZVZZ.
Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost
předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.

4.1 Členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1.

Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze č. 1 této ZD).

2.

Obsah nabídky.

3.

Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními orgány
všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za
dodavatele, nebo za sdružení.

4.

Seznam poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na realizaci předmětu
veřejné zakázky (dodavatel může využít vzor v příloze této zadávací dokumentace); v případě, že
dodavatel nehodlá část plnění plnit poddodavatelsky, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tento seznam bude po podpisu smlouvy tvořit
přílohu č. 3 smlouvy – seznam poddodavatelů

5.

Písemný závazek poddodavatele či jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm.) d) ZZVZ, pokud je jejich
prostřednictvím prokazována kvalifikace.

6.

Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;

7.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;

8.

Doklady k prokázání technické kvalifikace.

9.

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

10.

Oceněný ceník,

11.

Vyplněný modelový příklad pro stanovení ceny za pěstební činnosti a těžební činnosti pro účely
hodnocení nabídek.

4.2 Forma
Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje na
URL https://zakazky.lanskroun.eu/contract_index.htm.

4.3 Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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4.4 Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, bude ze
zadávacího řízení vyloučen.
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit doklad dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, tj. v případě
společné účasti dodavatelů doklad, z něhož bude patrná společná a nerozdílná odpovědnost všech
dodavatelů podávajících společnou nabídku za plnění veřejné zakázky.

5

KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY

Nabídky budou dle § 114 odst. 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž
ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících dílčích hodnotících kritérií:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha

1.

Výše nabídkové ceny za realizaci pěstebních činností a těžebních činností

85 %

2.

Měsíční paušál za přípravu a vedení lesní hospodářské evidence, přípravu
podkladů pro zpracování ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci
vytěžené dřevní hmoty, evidence ostatních činností

15 %

Každé jednotlivé nabídce, která bude doručena ve lhůtě pro podání nabídek, bude v rámci každého dílčího
hodnotícího kritéria přiděleno hodnotící komisí bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot získaných v jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude
stanoveno celkové pořadí nabídek tak, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším
celkovým počtem bodů v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria. Maximální počet bodů činí 100.
V případě rovnosti bodů bude jako úspěšnější hodnocena nabídka účastníka s nejnižší výší nabídkové
ceny za realizaci pěstebních a těžebních činností dle předloženého modelového příkladu.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná
místa podle matematických pravidel.

5.1 Dílčí hodnotící kritérium – Výše nabídkové ceny za realizaci pěstebních činnosti a
těžebních činností (váha 85 %)
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za realizaci
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pěstebních činností a těžebních činností v Kč bez DPH stanovenou na základě výpočtu modelového
příkladu za pěstební a těžební činnosti uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že rozsah pěstebních činností uvedený v příloze č.
5 není zadavatelem předpokládaným rozsah pěstebních činností, které budou realizovány v rámci veřejné
zakázky, tento byl stanoven na základě zkušeností zadavatele s výkonem pěstebních činností v roce
2020 a slouží pouze pro účely hodnocení. Rozsah těžebních činností uvedený v příloze č. 5 je zadavatelem
předpokládaný rozsah těžebních činností, které budou realizovány v rámci veřejné zakázky, avšak
zadavatel uvádí, že tento slouží pouze pro účely hodnocení, tj. není pro plnění veřejné zakázky závazný.
Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižší výší nabídkové ceny za realizaci pěstebních činností
získá v rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 85 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů v
poměru nejnižší výše nabídkové ceny za realizaci pěstebních činností k hodnocené výši nabídkové ceny
za realizaci pěstebních činností podle vzorce:
nejnižší výše nabídkové ceny za
realizaci pěstebních činností a
těžební činnosti
Počet bodů za kritérium =

85 *
hodnocená výše nabídkové ceny za
realizaci pěstebních činností a
těžební činnosti

5.2 Dílčí hodnotící kritérium – Měsíční paušál za přípravu a vedení lesní hospodářské
evidence, přípravu podkladů pro zpracování ročních plánů pěstební a těžební
činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidence ostatních činností (váha 15 %)
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit jednotkovou cenu v Kč bez DPH za přípravu a
vedení lesní hospodářské evidence, přípravu podkladů pro zpracování ročních plánů pěstební a těžební
činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidenci ostatních činností (dále jen „správa lesa“), tj. měsíčný
paušál uvedený v rámci přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižším měsíčním paušálem v Kč bez DPH za správu lesa
získá v rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 15 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů v
poměru nejnižšího měsíčního paušálu za správu lesa k hodnocené výši měsíčního paušálu za správu lesa
podle vzorce:
nejnižší měsíční paušál za správu
lesa
Počet bodů za kritérium =

15 *
hodnocený měsíční paušál za
správu lesa
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6

NABÍDKOVÁ CENA

6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny
Dodavatel stanoví jednotlivé jednotkové nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky v souladu s touto
zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez DPH.
Jednotkové ceny za pěstební činnosti a těžební činnosti stanoví dodavatel v Kč bez DPH oceněním
činností uvedených v ceníku, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace.
Měsíční paušál v Kč bez DPH za přípravu a vedení lesní hospodářské evidence, přípravu podkladů pro
zpracování ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidenci ostatních
činností (dále jen „správa lesa“) uvede dodavatel do ceníku, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace.
Jednotkové nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky jsou stanoveny po dobu trvání smlouvy a její
překročení je možné pouze při splnění podmínek článku 6.2. Uvedené jednotkové nabídkové ceny musí
zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Dodavatel uvede jednotkové nabídkové ceny do přílohy č. 4 této dokumentace.
Dodavatel je povinen ocenit všechny položky uvedené v příloze č. 4 této dokumentace. Žádná z položek
nesmí být oceněna nulou.

6.2 Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Jednotlivé jednotkové nabídkové ceny jsou stanoveny jako „nejvýše přípustné“ a mohou být překročeny
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to
ve výši odpovídající změně těchto předpisů. Další podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou uvedeny
v návrhu smlouvy.

7

OSTATNÍ INFORMACE

7.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky
Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL
https://zakazky.lanskroun.eu/contract_index.htm, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 24. 3. 2021 v 10:00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty, nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a bude
se na ně hledět, jako by nebyly podány.
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7.2 Adresa profilu zadavatele
Kompletní
zadávací
podmínky
jsou
uveřejněny
na
profilu
zadavatele
na
URL
https://zakazky.lanskroun.eu/contract_index.htm, který je rovněž i elektronickým nástrojem ve smyslu
ustanovení § 213 ZZVZ.

7.3 Způsob ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno:
- uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,
-

uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření
smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ),

-

zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,

-

pokud zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele.

7.4 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána písemně a výhradně
v elektronické formě, alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel preferuje, aby komunikace mezi ním a dodavateli probíhala prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na URL: https://zakazky.lanskroun.eu/contract_index.htm.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty uveřejní na profilu
zadavatele nejpozději ve lhůtě stanovené ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7.5 Výhrady a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.

7.6 Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ v délce trvání
3 měsíců. Počátkem běhu zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246 ZZVZ.

7.7 Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje prohlídku míst plnění, neboť místa plnění jsou volně přístupná.
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7.8 Další požadavky zadavatele
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit doklady dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, tj. v případě
společné účasti dodavatelů doklad, z něhož bude patrná společná a nerozdílná odpovědnost všech
dodavatelů podávajících společnou nabídku za plnění veřejné zakázky.

7.9 Ochrana informací
Údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je dodavatel jako
důvěrné označil.
Zadavatel není povinen v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle ZZVZ, pokud
by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným
zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství či
by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací
dokumentace (příloha č. 6 této zadávací dokumentace). Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v
elektronické podobě.
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech
označených takto: [doplní účastník].
Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustná.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby toto oprávnění bylo v takovém
případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami
stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem
zadávacího řízení.
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9

PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Vzory čestného prohlášení
Příloha č. 3– Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Ceník
Příloha č. 5 – Modelový příklad pro stanovení celkové ceny za pěstební a těžební činnosti pro účely
hodnocení nabídek
Příloha č. 6 - Text návrhu smlouvy

V Praze dne

Petr
Prášek

Digitálně podepsal
Petr Prášek
Datum: 2021.02.19
10:51:57 +01'00'
_______________________________

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Petr Prášek, jednatel
na základě plné moci
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PŘÍLOHA Č. 1 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
NABÍDKA PODANÁ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun“

Název
Sídlo
IČO
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Zadavatel
Město Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
002 79 102
Mgr. Radim Vetchý, starosta

Dodavatel
Název
Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma dodavatele
/ spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ
Forma podniku
dodavatele

Dodavatel uvede, zdali je malým, středním nebo velkým podnikem dle
Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a
středních podniků

Osoba oprávněná jednat
za dodavatele
Ukázka vlastnoručního
podpisu osoby
oprávněné jednat za
dodavatele
Kontaktní osoba

Telefon /
E-mail
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Nabídka účastníka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran, včetně číslování na
originálech či úředně ověřených opisech dokumentů.
Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce
Razítko, datum
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. b), c), příp. písm. e)
ZZVZ
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Správa a
údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedenou
základní způsobilost požadovanou zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který:
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejném zdravotním pojištění,
e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla
dodavatele.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V……………..dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce
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PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

„Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun“
1.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat
poddodavateli, resp.
část kvalifikace, kterou
prostřednictvím tohoto
poddodavatele
prokazuje

Dodavatel
uvede
popis činností, které
budou
prováděny
poddodavatelem a
zároveň % vyjádření
části zakázky, již
bude poddodavatel
realizovat

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

2.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Dodavatel uvede
popis činností, které
budou prováděny
poddodavatelem a
zároveň % vyjádření
části zakázky, již
bude poddodavatel
realizovat

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V……………..dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce
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PŘÍLOHA Č. 4 – CENÍK
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce],
jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Správa a
údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun“ tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené jednotkové ceny
za provedení shora uvedené veřejné zakázky zahrnují veškeré náklady, které účastníkovi zadávacího
řízení vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po celou dobu platnosti a účinnosti
smlouvy.
Pěstební činnosti – jednotkové ceny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Druh a vymezení činnosti

MJ

Snášení klestu (bez pálení)
Snášení klestu s pálením
Dočištění ploch po těžbě
Likvidace klestu drcením, ponechání štěpky v porostu
Ošetření sazenic chemicky před zalesněním (vč. materiálu)
Sadba do nepřipravené půdy ruční jamková vč. vylepšování
10%
Sadba do nepřipravené půdy ruční štěrbinová
Ožínání ručně a mechanicky – v ploškách
Ožínání ručně a mechanicky – v pruzích
Ožínání ručně a mechanicky – celoplošně
Chemická ochrana proti buřeni (vč. materiálu)
Chemické ošetření ploch herbicidy (vč. materiálu)
Chemická ochrana proti zvěři – nátěr proti okusu (vč.
materiálu)
Klikoroh – chemické ošetření kultury (vč. materiálu)
Oplocenka drátěná stavba (vč. materiálu)
Oplocenka drátěná oprava (vč. materiálu)
Oplocenka drátěná likvidace (vč. materiálu)
Prořezávka jehličnaté i listnaté ručně i mechanicky –
z umělé obnovy
Prořezávka listnaté i listnaté ručně i mechanicky –
z přirozené obnovy
Výřez nežádoucích dřevin
Zpřístupnění porostu řezem s uložením hmoty
Nátěr nebo postřik náletů
Lapače na kůrovce – instalace
Otrávené lapáky v celých délkách nebo sekcích případně
výroba a instalace trojnožky
Otrávené lapáky – opakované chemické ošetření
Lapáky – kladení

m3
m3
ha
ha
ks
ks
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ks
ha
ha
ha
ha
ha
ks
ks
m
m
m
ha
ha
ha
ha
ks
ks
ks
ks
ks

Jednotková cena
v Kč bez DPH

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Lapáky – asanace odkorněním
Lapáky – asanace všech dřevin chemicky
Asanace kůrovcového dříví chemická v porostu
Asanace kůrovcového dříví mechanická
Asanace kůrovcem ohroženého dříví mechanická
Asanace kůrovcem ohroženého dříví chemická
Asanace skládek
Jehličnaté a listnaté – výchova do 40 let – hmotnatost do
0,5
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + koňský potah – hmotnatost do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + koňský potah – hmotnatost O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + koňský potah – hmotnatost do 1 +
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + traktor – hmotnatost do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + traktor – hmotnatost O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – jednomužná motorová
pila + traktor – hmotnatost do 1 +
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – harvestor – hmotnatost
do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – harvestor – hmotnatost
O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i listnaté) – harvestor– hmotnatost
do 1 +

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Nabídková cena za správu lesa
Druh a vymezení činnosti

Měrná jednotka

Jednotková cena v Kč bez
DPH

1.

Příprava a vedení lesní hospodářské
evidence, příprava podkladů pro
zpracování ročních plánů pěstební a
těžební činnosti, evidence vytěžené
dřevní hmoty, evidence ostatních
činností

1 měsíc

Jednotkové ceny pro těžbu obsahují veškeré náklady související s těžbou, zejm. kácení, odvětvování,
manipulaci, dočištění místa po těžbě a ceny za přibližování, která obsahuje i případné bezeškodné
přiblížení těžeb v přirozené obnově.
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V……………..dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce
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PŘÍLOHA Č. 5 – MODELOVÝ PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ CELKOVÉ
CENY ZA PĚSTEBNÍ ČINNOSTI PRO ÚČELY HODNOCENÍ
NABÍDEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Druh a vymezení činnosti

MJ

Jednotková cena
v Kč bez DPH

Snášení klestu (bez pálení)
Snášení klestu s pálením
Dočištění ploch po těžbě
Likvidace klestu drcením,
ponechání štěpky v porostu
Ošetření sazenic chemicky
před zalesněním (vč.
materiálu)
Sadba do nepřipravené půdy
ruční jamková vč. vylepšování
10%
Sadba do nepřipravené půdy
ruční štěrbinová
Ožínání ručně a mechanicky –
v ploškách
Ožínání ručně a mechanicky –
v pruzích
Ožínání ručně a mechanicky –
celoplošně
Chemická ochrana proti
buřeni (vč. materiálu)
Chemické ošetření ploch
herbicidy (vč. materiálu)
Chemická ochrana proti zvěři
– nátěr proti okusu (vč.
materiálu)
Klikoroh – chemické ošetření
kultury (vč. materiálu)
Oplocenka drátěná stavba (vč.
materiálu)
Oplocenka drátěná oprava
(vč. materiálu)
Oplocenka drátěná likvidace
(vč. materiálu)
Prořezávka jehličnaté i
listnaté ručně i mechanicky –
z umělé obnovy
Prořezávka listnaté i listnaté
ručně i mechanicky –
z přirozené obnovy

m3
m3
ha
ha

2 500
2 500
3
2

ks

20 000

ks

12 000

ks

8 000

ha

2

ha

4

ha

4

ha

2

ha

2

ks

40 000

ks

12 000

m

1 000

m

200

m

200

ha

5

ha

3
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Předpokládaný
rozsah

Cena v Kč bez
DPH za
uvedený rozsah

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38

39

40

Výřez nežádoucích dřevin
Zpřístupnění porostu řezem
s uložením hmoty
Nátěr nebo postřik náletů
Lapače na kůrovce –
instalace
Otrávené lapáky v celých
délkách nebo sekcích
případně výroba a instalace
trojnožky
Otrávené lapáky – opakované
chemické ošetření
Lapáky – kladení
Lapáky – asanace
odkorněním
Lapáky – asanace všech
dřevin chemicky
Asanace kůrovcového dříví
chemická v porostu
Asanace kůrovcového dříví
mechanická
Asanace kůrovcem
ohroženého dříví mechanická
Asanace kůrovcem
ohroženého dříví chemická
Asanace skládek
Jehličnaté a listnaté –
výchova do 40 let –
hmotnatost do 0,5
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
motorová pila + koňský potah
– hmotnatost do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
motorová pila + koňský potah
– hmotnatost O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
motorová pila + koňský potah
– hmotnatost do 1 +
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
motorová pila + traktor –
hmotnatost do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
motorová pila + traktor –
hmotnatost O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – jednomužná
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motorová pila + traktor –
hmotnatost do 1 +
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – harvestor –
hmotnatost do 0.49
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – harvestor –
hmotnatost O,5 – 0,99
Těžba dřeva (jehličnaté i
listnaté) – harvestor–
hmotnatost do 1 +

m3

1 000

m3

100

m3

100

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
ZA POŽADOVANÝ ROZSAH
V KČ BEZ DPH

Bude předmětem hodnocení

PŘÍLOHA Č. 6 – TEXT NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO
(samostatný dokument)
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