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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám, případně položce: 71700000-5
Monitorování a kontrola
Evidenční číslo veřejné zakázky z Informačního systému o veřejných zakázkách: Z2017-010212.

1.2 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které
probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je
digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních
stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č.
92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další
povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť
Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů
představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Vypsáním veřejné zakázky se realizuje jedna dvanáctina cyklu aktualizace vrstvy mapování biotopů
ČR, což umožní naplnění potřeb AOPK ČR pro zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v daném
kalendářním roce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zhotovitel se zavazuje jednoznačně se řídit podepsanou smlouvou o dílo a jejími přílohami při plném
respektování všech stanovených podmínek.
Zhotovitel bude v souvislosti s realizací projektu se zadavatelem a dalšími subjekty a osobami na
území České republiky komunikovat v českém jazyce.

1.3 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení: červenec- srpen 2017
Ukončení terénních prací: 30. 9. 2018
Předání dat v digitální podobě: 15. 11. 2018

1.4 Místo plnění veřejné zakázky
Česká republika

1.5 Dělení zakázky na části
Zakázka je dělená na části.
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ČÁST VZ

ČÍSLO
OBLASTI

OBLAST

ORIENT
AČNÍ
ČASOVÁ
NÁROČ
NOST
(hod).

MAX.
CENA BEZ
DPH

1

1 Adršpach

498

144 050 Kč HKK

2

3 Zlatá Olešnice

293

84 752 Kč HKK

3

4 Broumov

482

131 455 Kč HKK

4

5 Rtyně

164

44 727 Kč HKK

5

6 Vysoký Újezd

171

46 636 Kč HKK

6

8 Vrchlabí – Černý důl

361

104 421 Kč HKK

7

9 Dubenec

251

68 455 Kč HKK

KRAJ

POZNÁMKA

skalní města

NP Krkonoše

8

10 Pec a Horní Maršov

453

131 033 Kč HKK

NP Krkonoše

9

13 Kněžmost a Sobotka

479

138 554 Kč HKK, LBK, STČ

skalní města

10

15 Olešnice

247

71 446 Kč HKK, PAK, STČ

11

17 Kardašova Řečice

316

91 405 Kč JHČ

12

22 Neustupov

172

46 909 Kč JHČ, STČ

13

23 Smilovy hory

245

70 868 Kč JHČ, STČ, VYS

14

25 Hrušovansko

161

46 570 Kč JHM

15

26 Očov a Prušánky

89

25 744 Kč JHM

16

27 Březina

458

124 909 Kč JHM, OLK

17

29 Rozkoš a Stříbrný vrch

224

64 793 Kč JHM, VYS

18

30 Písečné a Dědkovo

331

90 273 Kč JHM, VYS

19

31 Chřiby - jih

195

56 405 Kč JHM, ZLK

20

36 Pila

316

91 405 Kč KVK

21

37 Dobrá Voda

278

80 413 Kč KVK, PLK

22

39 Lestkov

328

94 876 Kč KVK, ULK

23

40 Valtinov

117

33 843 Kč LBK

24

41 Liberec a Kančí vrch

640

174 545 Kč LBK

VÚ Březina

VÚ Hradiště
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25

42 Malá Skála

423

122 355 Kč LBK

26

45 Tanvald

372

101 455 Kč LBK

27

46 Kokořínsko

486

140 579 Kč LBK, STČ, ULK

28

47 Snědovice

255

69 545 Kč LBK, STČ, ULK

29

48 Kamenický Šenov

411

30

51 Žermanice

137

37 364 Kč MSK

31

52 Čeladná

398

115 124 Kč MSK

32

54 Slavíč a Kyčera

333

96 322 Kč MSK

33

57 Šumperk

486

132 545 Kč OLK

34

59 Libavá - Slavkov

101

29 215 Kč OLK

35

Terezské údolí a
60 Olomouc

82

22 364 Kč OLK

skalní města

skalní města

112 091 Kč LBK, ULK

36

63 Nemile

167

48 306 Kč OLK, PAK

37

66 Červený Újezd

353

96 273 Kč PHA, STČ

38

69 Břasy

278

75 818 Kč PLK

39

72 Štipoklasy

199

54 273 Kč PLK

40

75 Zbiroh

375

108 471 Kč PLK, STČ

41

76 Kamýk nad Vltavou

402

109 636 Kč STČ

42

77 Žerčice

303

82 636 Kč STČ

43

78 Písková Lhota

234

63 818 Kč STČ

44

79 Mramor a Řitka

461

133 347 Kč STČ

45

80 Bezděz

214

58 364 Kč STČ

46

81 Svijany

341

98 636 Kč STČ

47

82 Straky

133

36 273 Kč STČ

48

83 Kolínsko

314

85 636 Kč STČ

49

84 Milada

442

120 545 Kč ULK

50

85 Brandov

155

42 273 Kč ULK

51

86 Střekov

253

73 182 Kč ULK

skalní města
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52

89

Krásná Lípa

304

87 934 Kč ULK

53

90

Porta Bohemica sever

341

98 636 Kč ULK

54

92

Trnávka a Hořepník

148

42 810 Kč VYS

55

93

Žižkovo Pole

264

72 000 Kč VYS

56

96

Huslenky

322

93 140 Kč ZLK

57

97

Vlachova Lhota

361

98 455 Kč ZLK

58

98

Strání

317

91 694 Kč ZLK

59

99

Sidonie

213

61 612 Kč ZLK

skalní města

Účastník může podat nabídky na libovolný počet částí, třeba i na všechny. Počet částí, do kterých
podá nabídku, je na volbě účastníka. Na každou část může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (týká se vždy jen stejné části zakázky).
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek v jedné části samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení (tj. ve stejné části zakázky) prokazuje kvalifikaci.
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Lhůta pro podání nabídek trvá do: 29. 5. 2017 do 10:00 hod.
Zadavatel výslovně uvádí, že nabídky mohou být podány pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK – https://ezak.mzp.cz/contract_display_7307.html,
kde bude rovněž zveřejněna kompletní zadávací dokumentace.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 29. 5. 2017 od 10:02 hod.

2.1 Náležitosti podání
Účastník podá svou nabídku v českém jazyce, k jednotlivým částem veřejné zakázky, jak to vyžaduje
zadávací dokumentace. Je možno podávat nabídku na jednu část nebo na více částí s tím, že nabídka
na každou z částí musí být podána samostatně. Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně
uvedeno jinak, zasílá zadavatel všechny písemnosti týkající se této veřejné zakázky elektronickou
formou prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
V souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
probíhat elektronicky. Zadavatel vyzývá všechny účastníky, aby pro doručování všech písemností
zadavateli využívali elektronického nástroje EZAK, a to i v případech, kdy povinnost provedení úkonu
nebo doručení písemnosti prostřednictvím elektronického nástroje zadavatel nestanoví.

2.2 Struktura nabídky
Zadavatel požaduje předložit nabídku v následující struktuře:
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- smlouva o dílo s doplněnými údaji včetně příloh (smlouva nemusí být uchazečem podepsána)
- doklady prokazující kvalifikaci;
- vyplnění nabídkové ceny v členění bez DPH a včetně DPH (neplátci uvedou pouze celkovou cenu);
- prohlášení o poddavatelích
další doklady, které účastník považuje za nutné doložit.

2.3 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé jsou oprávněni podávat písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to
v souladu s ust. § 98 zákona. Zadavatel vyzývá účastníky, aby tak činili prostřednictvím elektronického
nástroje EZAK.
Pokud dodavatel požádá dle čl. 10.1 o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel odešle odpověď
žadateli a zároveň uveřejní znění dotazu (bez identifikace dodavatele, který ho podal) a odpověď na
něj na Profilu zadavatele v souladu s ust. § 98 zákona.

2.4 Zadávací lhůta
Zadavatel zadávací lhůtu v tomto zadávacím řízení nestanovil.

3

Kvalifikace účastníků

3.1 Kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
-

Základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 a 2 zákona, a to doklady dle § 75 odst. 1 téhož zákona.

-

Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona. Oprávnění k podnikání se
musí vztahovat na druh živnosti: Ohlašovací volná; předmět podnikání: Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti: Přírodovědecký
průzkum a management zájmových území, Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd, Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost, nebo obdobné.

-

Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona v tomto rozsahu: Seznam významných
služeb nebo projektů se zaměřením relevantním k předmětu veřejné zakázky (dotčený obor)
realizovaných účastníkem v posledních 5 letech s uvedením jejich zadavatele, dodavatele,
doby realizace, celkových nákladů, zda plnil sám nebo byl členem realizačního týmu (a pokud
byl členem týmu, jakým procentem se na plnění podílel) a podrobnou charakteristikou
aktivit. Zadavatel s ohledem na ust. § 79, odst. 2 písm. b) ZZVZ stanovuje pětiletou dobu, za
kterou je možné doložit prováděné činnosti, jelikož zakázka se týká specifického, úzce
zaměřeného oboru, ve kterém je vypisováno jen omezené množství zakázek. Doba kratší 5 let
by mohla způsobit vyloučení účastníků, kteří jsou jinak plně kvalifikovaní pro plnění zakázky.

-

požaduje se min. jedna služba v dotčeném oboru. Dotčeným oborem se rozumí mapování
výskytu biotopů na území větším než 1000 ha nebo fytocenologická studie území o minimální
rozloze 20 km2 zaměřená na diverzitu vegetace a floristiku. Požadovaná minimální finanční
8

hodnota jedné referenční zakázky činí 5.000,- Kč bez DPH. Minimální rozsah území součtu
všech referencí činí 1000 ha (v případě referencí z oblasti mapování výskytu biotopů) a nebo
20 km2 (v případě referencí typu „fytocenologická studie zaměřená na diverzitu vegetace a
floristiku). Jako referenci lze započítat i průzkum v dotčeném oboru prováděný v rámci
obhájené diplomové práce, zaměřené na botaniku. Stanovení kvalifikace je pro všechny části
zakázky stejné. Doklady je možné přiložit jednou, pokud se účastník hlásí na více částí
zakázky, a to k části, která má nejnižší číslo ze všech jeho podaných nabídek.
Pokud je účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů anebo je certifikovaným
dodavatelem, může kvalifikaci prokazovat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
certifikátem, a to v rozsahu, ve kterém jsou v nich údaje požadované zadavatelem obsaženy (§ 226 –
240 zákona).

3.2 Forma dokladů
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy si
zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo
slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka. Doklady prokazující základní způsobilost
podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

3.3 Možnost nahradit doklady ke kvalifikaci čestným prohlášením
Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel ve své nabídce může
nahradit předložení výše uvedených dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením. V souladu s ust. §
86 odst. 3 zákona si zadavatel před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.

3.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou; a
4. 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 požadavek podle tohoto odstavce je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
9

osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující
se k takové osobě, musí dokument podle tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.

3.5 Společná nabídka
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
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Technické podmínky

4.1 Vymezení technických podmínek
Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika aktualizace vrstvy mapování
biotopů a Příručka hodnocení biotopů (dále jen „metodické dokumenty“). Zhotovitel je povinen řídit
se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů Zadavatele. Zhotovitel
odevzdá zadavateli zastoupenému územně příslušným regionálním garantem data zápisem do
internetové aplikace Wanas a dále zpracuje závěrečnou zprávu (odpovídající požadavkům
metodických dokumentů) v elektronické podobě.

Aktualizace vrstvy mapování biotopů musí být zpracována podle Metodiky aktualizace vrstvy
mapování biotopů, která je přístupná ke stažení na internetových stránkách AOPK ČR
http://www.biomonitoring.cz/ (oddíl „přírodní stanoviště“).

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území vojenského újezdu (část 16, 22), si účastník
musí obstarat povolení ke vstupu a vjezdu na území příslušného vojenského újezdu pro kalendářní
roky, v nichž budou probíhat terénní práce.
Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území národního parku (část 6, 8), si účastník musí
obstarat povolení ke vstupu a vjezdu na území příslušného národního parku pro kalendářní roky,
v nichž budou probíhat terénní práce. Účastník prokáže tuto skutečnost čestným prohlášením, že si
povolení obstará v případě, že uspěje ve výběrovém řízení.
Části 1, 9, 25, 27, 46, 52 se vyskytují ve špatně přístupném skalním terénu, ve kterém je mapování
metodicky obtížné a v němž navíc při nesprávném pohybu hrozí nebezpečí úrazu. Zadavatel proto
doporučuje, aby se na tyto části zakázky hlásili pouze dodavatelé, kteří s mapováním a s pohybem v
tomto terénu mají zkušenosti.
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5

Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK). Ceny pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny
v tabulce v čl. 1.5. Zadávací dokumentace a jsou stanoveny jako maximální. V případech jejich
překročení bude nabídka účastníka vyřazena.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 971 214 bez DPH.

5.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena včetně všech poplatků a veškerých nákladů spojených s
plněním veřejné zakázky.

5.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou právních daňových předpisů
týkajících se DPH.

6

Platební podmínky

6.1 Vymezení platebních podmínek
Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

7

Hodnotící kritéria

Nabídky budou v souladu s § 1 1 4 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

7.1 Vymezení hodnotících kritérií
Hodnotící kritéria:
CENA, váha 100 %
Předmětem hodnocení v každé části veřejné zakázky bude nabídková cena. Hodnocena bude
nabídková cena vč. DPH. U účastníků, kteří nejsou plátci DPH, bude posuzována cena, kterou uvedou
v nabídce jako cenu, za kterou jsou ochotni splnit zakázku. Jako nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel uvádí, že nabídky s cenou nižší než 55% předpokládané hodnoty bude považovat za
nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou a bude po účastníkovi požadovat vysvětlení této
nabídkové ceny.
V případě shodných cen na prvním místě bude proveden výběr nejvýhodnější nabídky losem.
K losování budou přizváni dotčení účastníci.
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7.2 Ostatní informace
Nabídka na každou z částí veřejné zakázky, na níž hodlá dodavatel podat nabídku, bude podána
písemně,
v
elektronické
podobě
prostřednictvím
elektronického
nástroje
EZAK
(https://ezak.mzp.cz/contract_display_7307.html), v jazyce českém. V nabídce nesmí být přepisy a
opravy.
V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude vyřazena a
účastník vyloučen ze zadávacího řízení, s výjimkou případů formálních vad nemajících vliv na obsah
nabídky – tyto budou posuzovány ad hoc.

8

Další požadavky

8.1 Seznam poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou již účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně uvedl, kterou
část veřejné zakázky bude každý z těchto poddodavatelů plnit. V případě, že dodavatel nemá v
úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné
prohlášení s uvedením této skutečnosti.

8.2 Ověření informací
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů a dokladů,
poskytnutých účastníkem.

8.3 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.4 Součinnost před podpisem smlouvy
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro
uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatele upozorňuje, že předložení požadovaných dokladů je předpokladem uzavření smlouvy o
dílo ve smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. c) zákona. Zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 zákona vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který nepředloží doklady podle tohoto článku
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8.5 Další součinnost před podpisem smlouvy
Předložení všech dokladů, prokazujících kvalifikaci, základní a profesní způsobilost v ověřené kopii
nebo originále.

9

Obchodní podmínky

9.1 Formální náležitosti
Návrh smlouvy přiložený zadavatelem je závazný a účastník v něm nesmí nic měnit, kromě doplnění
chybějících údajů, včetně nabídkové ceny. Účastník přiloží k nabídce vyplněný návrh smlouvy.

10 Prohlídka místa plnění
Nebude konána.
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