VYHOTOVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel: Město Horažďovice
Sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zastoupena: Mgr. Karlem Zrůbkem
IČ: 002 55 513
Zadavatel podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných
zakázkách Vás VYZÝVÁ
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů na zhotovitele lesního hospodářského plánu „Lesní hospodářský plán pro Městské

Lesy Horažďovice“
1. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / jméno a příjmení u FO
Město Horažďovice
Sídlo / místo podnikání / bydliště
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Identifikační číslo
002 55 513
Telefon
376 547 579
E-mail
zrubek@muhorazdovice.cz
Kontaktní osoba zadavatele / telefon / E-mail
Kadlec Alois Ing. / 606 642 401 / alkado@centrum.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
„LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PRO MĚSTSKÉ LESY HORAŽĎOVICE“
Stručný textový popis veřejné zakázky
Jedná se o vypracování lesního hospodářského plánu na období od 1.1.2014 do
31.12.2023 dle § 24 – 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a vyhlášky Mze ČR č. 84/1996
Sb., o lesním hospodářském plánování Předmětem plnění zakázky je kompletní
vypracování lesního hospodářského plánu dle podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci.
Místo plnění / realizace
Horažďovice
Předpokládaný termín
zahájení
Leden 2013

Dokončení stavby max do
Březen 2014

3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytuje zadávací
dokumentaci jako přílohu této výzvy. Zadávací dokumentace je k dispozici na adrese
zadavatele

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
nebo předány osobně
Datum Hodina
25.1.2013 do 12.00 hod
Adresa pro podání nabídky
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Jiné upřesňující údaje, lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou své nabídky předložit do pátku 25.1.2013 do 12,00 hodin. Při doručení
poštou je rozhodující prezenční razítko obce, včasnost doručení je rizikem uchazeče.
Odvolat zaslanou nabídku je možné písemnou formou nejpozději do dne otevírání obálek
s nabídkami. Všechny nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijaty.
Předpokládaná cena zakázky činí 180.000,- Kč bez DPH
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné formě v řádně uzavřené obálce, na
uzavření opatřené razítkem, nebo signaturou uchazeče, s označením:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Zpracování LHP Horažďovice 2014 - 2023“
NEOTVÍRAT
Elektronické podání
nabídky
Tato forma není
přípustná

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 zákona č.
137/2006 Sb. (dále jen „zákona“)
5.1 Základní kvalifikační předpoklady – podle § 53 odst. 1 zákona
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 lze prokázat
předložením čestného prohlášení.
a) dodavatel 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,
b) dodavatel 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 jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její 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,
c) dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu
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) dodavatel není v likvidaci,
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) dodavatel 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,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady – podle § 54 písm. a), b)
Splnění kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením prosté kopie:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
5.3 Technické kvalifikační předpoklady – podle § 56 zákona
Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč:
a) seznam vyhotovených lesních hospodářských plánů dodavatelem za posledních 3 roky,
min. 3x LHP
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb
5.4 Čestné prohlášení – podle § 50, odst. 1, písm. c) zákona
a) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

6. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude uchazečem uvedena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění,
a to: sazbou na 1 ha výměry lesa (ust. § 2 písm. a) lesního zákona) v korunách českých bez
DPH, DPH a včetně DPH. Nabídková cena může být měněna pouze v závislosti na změnách
sazeb DPH.Nabídková cena bude zpracována tak, aby obsahovala veškeré práce nutné k
provedení předmětu zakázky a veškeré náklady spojené se zpracováním díla, včetně
materiálového zabezpečení a provozních nákladů uchazeče.

7. Údaje o hodnotících kritériích:
Nabídková cena - 50%
Komplexnost nabídky, technická úroveň zpracování LHP a nadstandardy - 50%

…………………….. starosta města Horažďovice
V Horažďovicích dne …………………..2012

