Zadávací dokumentace

veřejné zakázky č. VZ 02/2017
„Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP“,

kterou se vymezují údaje uvedené v „Oznámení o zakázce" na cit. veřejnou zakázku (dále jen zakázka)
zveřejněné na IS VZ US pod evidenčním číslem Z 2017-026528 v rozsahu nezbytném pro zpracování
nabídky na plnění zakázky. Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako nadlimitní zakázku na služby
v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí
zákonem a oznámením o zahájení zadávacího řízení.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Správa Krkonošského národního parku

Sídlo:

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Právní forma:
IČ:

Státní příspěvková organizace

Zastoupená:

Ing. Jan Hřebačka

Ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Radka Braunové

Tel.:

499 456 337

00088455

Email:

rbraunova@krnap.cz

Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

Adresa profilu:

https://ezak.mzp.cz/profile display 14.html

A) VŠEOBECNÁ ČÁST

I. Předmět zakázky, popis plnění:
Klasifikace předmětu zakázky:
CPV 77.21.10.00-2
Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH 19 575 887,Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky
připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem na 33 částí. Podrobná
specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně
díla, atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická specifikace částí zakázky Části zakázky
jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
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Signer:

Účastník je seznámen s tím, že účastí mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených
s touto účastí. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro
realizaci veřejné zakázky v daném místě a čase.
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Podáním nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje požadavky zadavatele pro
zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další podmínky stanovené
v oznámení o veřejné zakázce, zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jejich případných
součástech, přílohách a dodatcích.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba a místa plnění jsou přesně stanovena v technické specifikaci u jednotlivých částí.
Předpokládaná doba plnění může být změněna v souvislosti se změnami klimatických podmínek, kdy
zadavatel si tedy tímto vyhrazuje v závislosti na klimatických podmínkách změnit termín plnění, vše
v souladu s § 100 odst.1 zákona.

II. Požadavky na doručení nabídky účastníka
Účastník je povinen doručit nabídku ve lhůtě do 15.11.2017 do 10:00 hod. Nabídku lze doručit poštou
s tím, že obálka s nabídkou bude označena „Nabídka na plnění veřejné zakázky - Těžba a přibližování
dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP“ a údaji identifikujícími osobu účastníka, který
nabídku podává a vložena do krycí obálky. Stejně musí být označena obálka s nabídkou, kterou
účastník doručí osobně na podatelnu v sídle zadavatele. Osobně lze doručit také nabídku v sídle
zadavatele třetí patro, dveře číslo 313, k rukám Mgr. R. Braunové, mob. 737 217 171. Zadavatel
požaduje, aby účastník obálku s nabídkou zajistil vhodným způsobem proti otevření (přelepkami, popř.
přetisky razítek). Zadavatel požaduje, aby nabídky byly předkládány pouze v písemné formě.

III. Otevírání obálek s doručenými nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 15.11.2017 v 10.45 hod. s tím, že právo účastnit
se mají účastnici, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Otevírání obálek
proběhne v souladu s ustanovením § 110 zákona. Otevírání obálek mají právo se účastnit účastníci,
jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude požadovat po
přítomných účastnících, aby svou účast stvrdili podpisem v listině přítomných účastníků.

IV. Požadavky na strukturu a obsah nabídky
Zadavatel požaduje, aby listiny nabídky byly svázány do dvou částí s tím, že první svazek bude
obsahovat krycí list a listiny prokazující kvalifikační předpoklady, a druhý svazek bude obsahovat
podepsaný návrh smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v českém jazyce.

V. Nabídka musí obsahovat:
1)

Vyplněny krycí list nabídky (dle vzoru č.1 uvedeného v části C) Vzory listin - zadávací
dokumentace) - vyplněný a podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele.

2) Listiny osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto pořadí:
výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona],
potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona]
písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona
písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona (veřejné zdravotní pojištění)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
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3) Listiny osvědčující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto pořadí:
výpis z obchodního rejstříku (pokud je účastník v obchodním rejstříku zapsán) nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují např. výpis z živnostenského rejstříku (živnostenský list)
s tím, že předmět podnikání uvedený v živnostenském listu musí odpovídat předmětu zakázky, tj.
práce v lesnictví apod.
Listiny předkládané účastníkem prokazujících splnění základní a profesní kvalifikaci mohou účastníci
předkládat v pouhých kopiích. Originály bude povinen předložit účastník, s nímž bude uzavřena
smlouva. Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
ke dni zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců. Účastník není oprávněn nahradit předložení dokladů
prokazující splnění kvalifikace čestným prohlášením.

4) Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
Ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn.:

•

Doklad prokazující:
V případě, že účastník provedl v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení pro
zadavatele obdobné služby, účastník předloží osvědčení o řádném provedení prací, vydaném
zadavatelem,
nebo
v případě, že účastník v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení poskytl
obdobné služby jiné právnické či fyzické osobě, účastník předloží seznam služeb, jehož
přílohou je osvědčení o bezchybném provedení služby, vydaný buď účastníkem nebo
právnickou či fyzickou osobou s tím, že osvědčení bude obsahovat popis služeb, její cenu a
prohlášení o jejím bezchybném provedení.
Jako minimální úroveň zadavatel požaduje poskytnutí minimálně níže uvedených obdobných služeb za
sledované období.
Jako minimální úroveň zadavatel požaduje poskytnutí minimálně níže uvedených obdobných
služeb za sledované období.
Účastník je povinen předložit poskytnutí 1 obdobné zakázky o finančním objemu min. 100.000,Kč bez DPH v posledních 3 letech.
Za obdobnou zakázku se považuje těžba a přibližování dřevní hmoty, popř. dokončené
přibližování sortimentů.
•

Ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) zákona, tzn.:

Seznam veškerého technického zařízení včetně koňského potahu, které má účastník k dispozici (pouze
typy a počet). Součástí seznamu technického zařízení účastníka musí být kopie technického průkazu,
osvědčení nebo osvědčení o přípojném stroji zařízení, resp. jiný doklad prokazující technické parametry
zařízení, jejichž prostřednictvím bude účastník zakázku plnit. Z předložených dokladů musí být patrné,
že s nimi účastník je oprávněn disponovat. V případě koňského potahu, je účastník povinen předložit
průkaz koně (popř. jiný doklad o existenci koně), kterého budeme mít k dispozici v době plnění zakázky.

5) Smlouva o dílo, včetně příloh
Smlouva o dílo v zadavatelem požadovaném znění (dle vzoru č.4 v části C) Vzory listin - zadávací
dokumentace) s doplněnými údaji, tj. číslem části zakázky, údaji o osobě účastníka, vlastnoručním
podpisem účastníka nebo osoby, jednající za účastníka a uvedením zadavatelem požadovaných údajů
o této osobě. Ke Smlouvě o dílo musí být neoddělitelně připojena Příloha č. 1 (dle vzoru v části C)
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Vzory listin - zadávací dokumentace, týkající se části zakázky, na kterou je Smlouva o dílo
předkládána a Příloha č. 2. Příloha č. 1 musí být doplněna o údaje s cenou díla. Smlouva o dílo se
předkládá v jednom vyhotovení na danou část zakázky. Účastník nesmí v zadavatelem požadované
Smlouvě o dílo nic měnit, upravovat a doplňovat mimo údajů uvedených výše.

6) Součástí nabídky musí byt seznam způsobu plnění zakázky a seznam
poddodavatelů
Účastník je povinen prokázat, jakým způsobem bude schopen plnit svoje závazky vyplývající ze smluv
na daných částí, na které podává nabídku. Pokud bude účastník schopen zajistit kapacitně plnění ze
smluv svými vlastními prostředky, je povinen předložit seznam prostředků ke každé části, na kterou
podává nabídku. Součástí tohoto seznamu bude kopie technického průkazu, osvědčení nebo osvědčení
o přípojném stroji zařízení, resp. jiný doklad prokazující technické parametry zařízení, jejichž
prostřednictvím bude účastník zakázku plnit. Z předložených dokladů musí být patrné, že s nimi
účastník je oprávněn disponovat. Seznam musí odpovídat kapacitnímu rozsahu plnění, na které je
podávána účastníkem nabídka. Pokud je rozsah plnění nepoměrně větší než kapacita technického
zařízení, je účastník povinen doložit, jakým způsobem bude zakázku v části převyšující kapacitu
technického zařízení plnit, tzn., že uvede poddodavatele, kteří plnění, sjednané nad rámec technických
kapacitních možností účastníka, zajistí.
Pokud bude zakázku plnit prostřednictvím poddodavatelů je povinen za tímto účelem předložit seznam
poddodavatelů, včetně veškerých listin dle níže uvedeného (dle vzoru č. 4 uvedeného v části C) Vzory
listin - zadávací dokumentace).
V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl
identifikační údaje poddodavatelů. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4
zadávací dokumentace.
Součástí seznamu poddodavatelů musí být vždy kopie technického průkazu, osvědčení nebo osvědčení
o přípojném stroji zařízení, resp. jiný doklad prokazující technické parametry zařízení, jejichž
prostřednictvím bude poddodavatel zakázku plnit. V případě koňského potahu, je účastník povinen
předložit průkaz koně (popř. jiný doklad o existenci koně). Z předložených dokladů musí být patrné, že
s nimi poddodavatel je oprávněn disponovat.
Současně je účastník povinen předložit u každého poddodavatele:
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují např. výpis ze živnostenského rejstříku s tím, že předmět
podnikání uvedený ve výpisu ze živnostenského rejstříku musí odpovídat předmětu zakázky, tj.
práce v lesnictví apod.,
výpis z obchodního rejstříku (pokud je účastník v obchodním rejstříku zapsán) nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a
písemný závazek poddodavatele, že bude provádět pro účastníka potřebné práce k plnění veřejné
zakázky.

VI. Prokazování splnění kvalifikace
1) Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83 zákona
Účastník může prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
kvalifikace s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst.1 zákona jinou osobou a
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
c) doklady o splněni základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dle § 83 odst. 1
písm. d) zákona.

2) Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti více dodavatelů je nutné doložit, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Pokud toto nebude obsaženo v nabídce, bude
zadavatel považovat, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně
a nerozdílně.
3) Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a)
základních způsobilost podle § 74 zákona,
b)
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilost.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud ke dni podání nabídky, není výpis ze seznamu starší než 3
měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4) Prokazování splnění kvalifikace certifikátem ust. § 234 zákona
Předloží-li
dodavatelů.
certifikátem
v němž má
dodavatelů.

dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Stejně jako
může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu,
dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných

VII. Obchodní a platební podmínky
Jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo a v Příloze č. 1 (dle vzorů v části C) Vzory listin - zadávací
dokumentace).

Vlil. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH vždy na každé části
zakázky.

IX. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel stanovil předpokládanou cenu bez DPH. (Zadavatel je plátce DPH). Tato cena nesmí být
překročena.
Nabídková cena bude tvořena celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených
v příloze ke smlouvě o dílo této zadávací dokumentace. Oceněné položky podepsané osobou
oprávněnou jménem či za účastníka jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy, která
tvoří přílohu zadávací dokumentace.
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Nabídková cena na každou část zakázky bude stanovena za kompletní činnost dle předmětu zakázky
po stanovenou dobu. Účastník je povinen zpracovat nabídkovou cenu tak, aby zahrnovala veškeré
úkony nutné k řádnému dokončení díla, tj. musí obsahovat náklady na veškeré práce, činnosti,
dodávky, náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu provádění předmětu plnění
veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Pozdější požadavky
zhotovitele na zvýšení ceny díla nebude zadavatel akceptovat.
Nabídková cena u každé části bude uvedena na Krycím listu nabídky (účastník závazně použije vzor
krycího listu uvedený v příloze) ve skladbě:
nabídková cena celkem bez DPH,
samostatně DPH,
nabídková cena celkem včetně DPH.

Rekapitulace nákladů na realizaci celé veřejné zakázky v členění:
Daň z přidané hodnoty bude pro nabídkovou cenu vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR
platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době trvání
smluvního vztahu bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely
přepočtena dle nově platných právních předpisů.
Pokud se umístí více nabídek na stejném místě, bude rozhodnuto o konečném umístění losem. Toto
losování proběhne za účasti účastníků (osob oprávněných jednat jménem účastníka), jejichž nabídky se
bude losování týkat. O losování bude proveden písemný zápis, který bude součástí dokumentace
veřejné zakázky.

X. Vysvětlení zadávací dokumentace a změny zadávacích podmínek
Účastník je v souladu s § 98 a § 99 zákona oprávněn požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli
nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti je možno doručit
poštou do sídla zadavatele, příp. na email: rbraunova@krnap.cz. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji
podává a k jaké veřejné zakázce se vztahuje.

XI. Prohlídka místa plnění
Den

Datum

Hodina

Územní pracoviště

Sídlo - adresa

Telefon

Pátek

20. 10. 2017

8.00

ÚP Harrachov

Harrachov 325

481 528 105

Pondělí

23.10. 2017

8.00

ÚP Rezek

Vítkovice v Krkonoších 176

481 582 723

Úterý

24.10. 2017

8.00

ÚP Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn 275

499 433 175

Středa

25.10. 2017

8.00

ÚP Černý Důl

Rudník u Vrchlabí 58

499 440 422

Čtvrtek

26. 10. 2017

8.00

ÚP Pec pod
Sněžkou

Pec pod Sněžkou 145

499 896 214

Úterý

31.10. 2017

8.00

ÚP Horní Maršov

Horní Maršov 111

499 874 110
499 871 102

V případě potřeby je možno si domluvit jiný termín prohlídky, a to s paní Ing. Helenou Hochmannovou,
tel. 499 456 444, mob. 737 225 468. Zákresy do map - technokarty dostanou pouze dodavatelé, kteří
budou vybráni ve výběrovém řízení. Pokud vzhledem k výjimečným klimatickým podmínkám nebude
prohlídka na místě možná, bude prohlídka nahrazena jednáním o podmínkách plnění dané části veřejné
zakázky.

6

Upozornění
Vzhledem k tomu, že se nejedná o holoseč ale o clonnou seč, zadavatel upozorňuje uchazeče,
aby se zúčastnili prohlídek míst plnění, a to především ke zjištění přírodních podmínek a
zajištění si technického zázemí nutného pro řádné zpracování nabídky a následně plnění díla.

XIII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty
pro podání nabídek a dále požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě vybraného dodavatele se bude jednat o právnickou
osobu, je tato osoba povinna před uzavřením smlouvy předložit dle § 104 odst.2 zákona :
a)

Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
b) Doklady z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli. Těmito doklady jsou
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina
nebo stanovy.

Upozornění
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě zjištění okolností, které by podstatně
měnily zadávací podmínky.

Přílohy:

část B) Technická specifikace
část C) Vzory listin:
1) Krycí list
2) čestné prohlášení
3) smlouva o dílo, včetně přílohy
4) seznam poddodavatelů

Ve Vrchlabí dne 25.9.2017

Snráv:i krkonobSkciio iku'
Dobrovského
543 01 VRCliL.
Iť'J4H0S8455 DIČ: CZOOOXS

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
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