Zadávací dokumentace
veřejné zakázky č. 04/2018
„Dokončené přibližování vvvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP"
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní zakázku na služby ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 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:
Sídlo:
Právní forma:
ÍČFZastoupená:
Ve věcech zadávacího řízení:
Tel.:
Email:
Druh zadavatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Státní příspěvková organizace
00088455
Ing. Jan Hřebačka
Mgr. Radka Braunové
499 456 337
rbraunova@krnap.cz
veřejný zadavatel

A) VŠEOBECNÁ ČÁST
I. Předmět zakázky, popis plnění:
Klasifikace předmětu zakázky:

CPV 77.21.10.00-2

Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH:

2.401.500,-

Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem
k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech.
Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění,
předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v části B) technická specifikace částí zakázky. Části
zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť. Účastník
zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí, dle vlastního uvážení.
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.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba a místa plnění jsou přesně stanovena v části B)- technické specifikaci u
jednotlivých částí zakázky.

II. Požadavky na doručení nabídky účastníka:

key:

Public

Signer:

Účastník je povinen doručit nabídku ve lhůtě do 19.12.2017 do 10:00 hod. Nabídku lze doručit poštou s
tím, že obálka s nabídkou bude označena „Nabídka na plnění veřejné zakázky - Dokončené přibližování
vvvážecím traktorem 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 dne
19.12.2017, od 07.00 hod. do 10.00 hod., 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).

2017.11.30 12:16:20
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2479
serialNumber=28 0c 81
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

III. Otevírání obálek s doručenými nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 19.12.2017 v 10.15 hod. s tím, že právo účastnit
se mají účastníci, 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) Vyplněný krycí list nabídky (dle vzoru v části C) zadávací dokumentace) - vyplněný a podepsaný
účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.
2)

Listinu osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ustanovení § 74
odst. 1 písm. a) až e) zákona:
■
čestné prohlášení podepsané účastníkem nebo osobou, která je oprávněna za účastníka
jednat (dle vzoru v části C) zadávací dokumentace),
■
výpis z obchodního rejstříku (pokud je účastník v obchodním rejstříku zapsán) nebo výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní účastník zapsán.

3)

Listiny osvědčující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu ustanovení § 77
písm. a) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto pořadí:
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci výpis z živnostenského rejstříku (živnostenský list) s tím, že předmět podnikání uvedený v
živnostenském listu musí odpovídat předmětu zakázky, tj. práce v lesnictví, apod.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů a účastníci
mohou předložit jeho prostou kopii.
Originály bude povinen předložit účastník, s nímž bude uzavřena smlouva.
4) Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
Ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn.:

v případě, že účastník poskytl v posledních 3 letech zadavateli obdobné služby, účastník
předloží seznam služeb, jehož přílohou bude osvědčení o bezchybném provedení služby,
vydané zadavatelem (odbor péče o les),
nebo
v případě, že účastník poskytl v posledních 3 letech včetně obdobné služby jiné právnické či
fyzické osobě, účastník předloží osvědčení o bezchybném provedení služby, vydané
právnickou či fyzickou osobou s tím, že osvědčení bude obsahovat popis služby, její cenu a
prohlášení o jejím bezchybném provedení,
nebo
seznam služeb poskytnutých v posledních 3 letech, jehož přílohou je smlouva s jinou osobou a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení od této osoby
získat důvodu spočívajících na její straně.
Jako minimální úroveň zadavatel požaduje poskytnutí minimálně 2 obdobných služeb za sledované
období, z nichž každá služba musí být min. o finančním objemu 60% z předpokládané hodnoty v Kč bez
DPH dané části zakázky, na kterou účastník podává nabídku.
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Ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) zákona, tzn.:

Seznam veškerého technického zařízení, které má účastník k dispozici pro řádné plnění zakázky (pouze
typy a počet). Uvedený seznam technického zařízení musí kapacitně odpovídat 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, účastníky zajistí.
Součástí seznamu technického zařízení účastníka nebo poddodavatele 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 nebo jeho poddodavatel je oprávněn disponovat.
5) Smlouva o dílo, včetně příloh
Smlouva o dílo v zadavatelem požadovaném znění viz. část C) 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 smlouvy o dílo viz. část C) zadávací dokumentace týkající
se části zakázky, na kterou je Smlouva o dílo předkládána a Příloha č. 2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo
musí být doplněna o údaje s cenou díla. Smlouva o dílo se předkládá v jednom vyhotovení. Účastník
nesmí v zadavatelem požadované Smlouvě o dílo nic měnit, upravovat a doplňovat mimo údajů
uvedených výše.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě vybraného dodavatele, pokud 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.

VI. Prokazování splnění kvalifikace
Kvalifikaci je účastník oprávněn rovněž prokázat jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona
nebo výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů § 234 zákona nebo výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona nebo v souladu s § 45 odst.4 zákona.
Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v § 83
zákona.
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně, v takovém případě předloží dodavatelé
společnou nabídku v souladu zejména s § 82 zákona. V těchto případech prokazuje základní
způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

VII. Obchodní a platební podmínky
Jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo a v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (část C) zadávací dokumentace).

Vlil. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem této zakázkyje 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
technické specifikaci, která tvoří přílohu č. B) této zadávací dokumentace. Oceněné položky podepsané
osobou oprávněnou jménem či za účastníka jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.
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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.

X. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Účastník je v souladu s § 49 zákona oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli nejpozději do 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti je možno doručit poštou do sídla zadavatele. Ze
žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a k jaké veřejné zakázce se vztahuje.

XI. Prohlídka místa plnění
Vzhledem k povaze zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.

XII. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele
(§ 53 odst. 5 zákona).
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů
po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší cenou, na profilu zadavatele ( § 53 odst.5 zákona). Nabídky
ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
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.
Přílohy zadávací dokumentace:
B) Technická specifikace částí zakázky
C) Krycí list, vzor čestného prohlášení, návrh smlouvy o dílo, přílohy č. 1 a č. 2 jednotlivých částí zakázky
Ve Vrchlabí, 30.11.2017

Mgr. Luděk Khol
náměstek ředitele
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