Textová část zadávací dokumentace
OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU
NA JIŽNÍ MORAVĚ 2017-2022 - OPAKOVANÉ ZADÁVACÍ
ŘÍZENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), zadávanou
v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 56 zákona,
a v souladu s ustanoveními Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020
(„Metodika OPŽP“),
která je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Obnovní management území národního významu
na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací
řízení vybraných částí

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2018-018760

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

Sídlo zadavatele:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO zadavatele:

629 33 591

Právní forma zadavatele:

325 – Organizační složka státu

Zastoupen:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/contract_display_3.html

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH

Zahájení zadávacího řízení:

6. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek:

10. 7. 2018 v 10:00

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Smluvní zástupce zadavatele:

Public Market Advisory s.r.o.

Kontaktní adresa:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

IČO/DIČ:

023 22 021 / CZ02322021

Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Gabriela Johnová

Telefon:

+420 543 216 310

E-mail:

aopk@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli,
včetně podání nabídek, bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
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4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena
smlouva, a to samostatně v každé ze 4 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena.
Předmětem veřejné zakázky je až pětiletá intenzivní obnovní péče na vybraných
územích národního významu. Na nelesních plochách bude provedena podstatná
redukce invazních druhů, mozaiková seč, pastva ovcí a koz a drobné výsadby
stanovištně původních dřevin a budou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj
žádoucích společenstev. Z lesnických opatření dojde k výchovným zásahům
ve prospěch hmyzu, dosadbám a ořezům stromů. Přesná specifikace opatření je
uvedena u jednotlivých částí veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělená na následující části:
Část 1 – NOR
Část 2 – PAS-VÝŘEZ
Část 3 – PAS-VÝSADBY
Část 4 – TAB
Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části
veřejné zakázky, a to vždy jako samostatné nabídky se samostatným návrhem
smlouvy.

4.2.

MÍSTO PLNĚNÍ
Část 1 – MZCHÚ Pálava
Část 2 – MZCHÚ Pastvisko u Lednice
Část 3 – MZCHÚ Pastvisko u Lednice
Část 4 – MZCHÚ Tabulová

4.3.

DOBA PLNĚNÍ
Zahájení: po nabytí účinnosti smluv, tj. předpoklad 3. čtvrtletí 2018.
Dokončení plnění: individuálně v každé části veřejné zakázky, nejpozději do
31. 12. 2022.

5.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.1.

CPV
Hlavní CPV kód:
77000000-0 Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti
akvakultury a včelařství
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.2.

Předpokládaná hodnota celkem činí 1 372 995 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých dílčích částí je uvedena v následující tabulce.
ČÁST

Název
části

Orientační
náročnost
(ha)

Cena bez DPH

1

NOR

18,53

975 632,00 Kč

2

PASVYREZ

6,48

32 518,00 Kč

3

PASVYSADBY

4

TAB

276 665,00 Kč

5,45

88 180,00 Kč

Popis (podrobný popis viz př.
Č. 1)
Na lokalitě bude probíhat
redukce dřevin výřezem, ořez
stromů na hlavu, a následná
péče aplikací herbicidu na list
zmlazujících dřevin, sečením
travního porostu křovinořezem a
pastvou ovcí a koz.
Na lokalitě bude probíhat
likvidace invazních a
expanzivních rostlin výřezem a
následnou péčí v podobě šetrné
aplikace herbicidu na list
zmlazujících dřevin.
Na lokalitě bude probíhat
výsadba poloodrostků a
odrostků s následnou péčí v
podobě zálivky.
Na lokalitě bude probíhat
výsadba krytokořenných
odrostků dubu zimního s
individuální ochranou a
následnou péčí celoplošným
ožinem křovinořezem.

6.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST – STEJNÁ PRO VŠECHNY ČÁSTI

MZCHÚ

Pálava

Pastvisko
u Lednice

Pastvisko
u Lednice
-

Tabulová

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
§ 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje
dodavatel v nabídce předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) 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)
zákona.
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b)
ve vztahu ke spotřební dani, písm. c) a e) pro případ, že dodavatel není zapsán
v obchodním rejstříku, je obsažen v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

6.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST – STEJNÁ PRO VŠECHNY ČÁSTI
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní
s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku,
z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na
mysli zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona; obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; Chov zvířat a jejich výcvik (s
výjimkou živočišné výroby) nebo obdobný anebo příslušné oprávnění k podnikání v
zemědělství.
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6.3.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Další možnosti a povinnosti při prokazování splnění kvalifikace vyplývají ze zákona.

6.4.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

6.5.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele)
je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.

7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí
jsou uvedené podmínky. Závazný text smlouvy pro každou část samostatně je
přílohou této zadávací dokumentace. Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které
jsou určeny k vyplnění (zejména údaje k hodnoticím kritériím), a tutéž smlouvu
použije jako součást nabídky. Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy
pokrývající celý předmět plnění příslušné části veřejné zakázky.
Účastník pro každou část zpracuje smlouvu samostatně.
Cena díla uvedená ve smlouvě musí odpovídat ceně uvedené v elektronickém
nástroji E-ZAK.

8.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Způsob provedení konkrétních opatření bude vycházet ze Standardů péče o přírodu
a krajinu platných ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „Standardy“).
Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých
činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností
použitých materiálů, výrobků a definice pojmů.
Zadavatel stanovuje Standardy pro realizaci této veřejné zakázky jako závazné.
Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR:
http://www.standardy.nature.cz.
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9.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník zpracuje svoji nabídkovou cenu za plnění předmětu díla příslušné části
veřejné zakázky.
Účastník stanoví nabídkovou cenu vyplněním ceny díla v textu smlouvy o dílo a
vyplněním položkového rozpočtu, který je v elektronické podobě ve formátu xls.
(formát programu Microsoft Excel) připojen v příloze č. 2 každé smlouvy o dílo (dále
jen „položkový rozpočet“). Účastník je povinen dodržet strukturu položkového
rozpočtu a vyplnit každou položku rozpočtu. Účastník nesmí ocenit jednotlivé
položky nulovou hodnotou. Zadavatel zdůrazňuje, že cena vč. DPH uvedená
účastníkem v elektronickém nástroji EZAK musí být shodná jako cena vč. DPH
uvedená v položkovém rozpočtu a jako cena vč. DPH ve smlouvě (nabídkovou
cenou se rozumí všechny tři údaje).
Nabídková cena ve smlouvě o dílo bude uvedena v členění na cenu celkem bez
DPH a cenu celkem včetně DPH. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné
zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle platných předpisů ke dni podání nabídky. Účastníci, kteří nejsou plátci
DPH, uvedou konečnou cenu, za kterou budou plnit zakázku (resp. příslušnou část).
Členění nabídkové ceny na cenu bez DPH a vč. DPH u neplátců DPH odpadá.
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých
korunách včetně DPH. Nabídková cena v Kč včetně DPH bude uvedena
v elektronickém nástroji E-ZAK. Tato nabídková cena je závazná.
Nabídková cena pro příslušnou část veřejné zakázky bude stanovena za kompletní
splnění dané části veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré
náklady spojené s plněním dané části veřejné zakázky, vč. dopravy, poplatků a
dalších vedlejších nákladů.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací
dokumentace.
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních
a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě na
základě dohody smluvních stran.

10.

HODNOTICÍ KRITÉRIA
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114
zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotit se bude každá část veřejné zakázky samostatně.
Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená
v elektronickém nástroji E-ZAK. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle
výše celkových nabídkových cen v Kč včetně DPH, přičemž nabídky budou
seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější bude nabídka
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč včetně DPH.
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Údaje k hodnoticím kritériím budou uvedeny v elektronickém nástroji E-ZAK
a v návrhu smlouvy. V případě rozporu údajů uvedených v elektronickém nástroji EZAK a v návrhu smlouvy je pro hodnocení rozhodný údaj uvedený v elektronickém
nástroji E-ZAK.

11.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit.

12.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

12.1.

OBECNÉ POŽADAVKY
Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv z dílčích částí předmětu plnění,
případně na více částí předmětu plnění. Na každou z dílčích částí předmětu plnění
je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění
požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže
vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://ezak.mzp.cz/contract_display_9811.html. Účastník je povinen
se řídit pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se
nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

12.2.

STRUKTURA NABÍDKY
Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
-

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Návrh smlouvy včetně příloh (nemusí být podepsaný)
Seznam poddodavatelů
Případné další dokumenty
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13.

LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Lhůta pro podání nabídek končí 10. 7. 2018 v 10:00.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 zákona po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby se zúčastnili prohlídky místa plnění.
Prohlídky místa plnění se mohou účastnit vždy max. dva zástupci jednoho
dodavatele, kteří se zapíší do listiny přítomných.
Část 1 – NOR:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 6. 2018 v 9:30. Sraz dodavatelů je
v místě znázorněném na mapě: https://mapy.cz/s/1w2VG.
Část 2 – PAS-VÝŘEZ:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 6. 2018 v 11:00. Sraz dodavatelů je
v místě znázorněném na mapě: https://mapy.cz/s/1vWpb.
Část 3 – PAS-VÝSADBY:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 6. 2018 v 11:00. Sraz dodavatelů je
v místě znázorněném na mapě: https://mapy.cz/s/1vWpb.
Část 4 – TAB:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 6. 2018 v 8:00. Sraz dodavatelů je
v místě znázorněném na mapě: https://mapy.cz/s/1vJqH

14.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje 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, jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.
V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného
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dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
a)
b)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
k předložení dokladů, 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.

15.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele.
Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva pro část 1 včetně příloh 1, 2, 3 a 5
Příloha č. 2 – Smlouva pro část 2 včetně příloh 1, 2, 3 a 5
Příloha č. 3 – Smlouva pro část 3 včetně příloh 1, 2, 3 a 5
Příloha č. 4 – Smlouva pro část 4 včetně příloh 1, 2, 3 a 5
Příloha č. 5 – Editovatelné přílohy

V Brně dne 6. 6. 2018

________________________________________
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zastoupena
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová, jednatelka
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