MĚSTO BLOVICE
Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, Plzeňský kraj
Tel:371516156 Fax: 371516160 IČO:00256455
e-mail: podatelna@mublovice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA
k podání nabídky v zadávacím řízení
pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
(ve smyslu ust. § 12, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů)

Předmět zakázky:
Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu
LHO Blovice I
v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Blovice
v původních zařizovacích obvodech ZO č. I. Spálené Poříčí, kód 313801
a ZO č. II Blovice, kód 313802
na období od 01.01.2012 do 31.12.2021

V Blovicích dne 15. listopadu 2010

………..........................................
Jan Poduška
starosta města Blovice

Údaje o zadavateli:
Město Blovice
adresa: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
zastoupené Janem Poduškou, starostou města Blovice

k technickému jednání oprávněn:
Ing. Jiří Kos – vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Blovice, pověřený výkonem státní správy
lesů

Zadávací podmínky:
Bod 1): Vymezení předmětu veřejné zakázky (díla):
Předmětem zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO Blovice I
(dále jen „LHO Blovice I“) v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Blovice
v původních lesních hospodářských celcích ZO č. I. Spálené Poříčí, kód 313801 a ZO č. II. Blovice, kód
313802 ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“), pro zařizovací obvod „LHO Blovice I“,
tj. v katastrálních územích vyjmenovaných v tabulce č. 1, na období od 01.01.2012 do 31.12.2021, a to
pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 hektarů, s výjimkou těch
osob, které si podle ust. § 24 odst.3 lesního zákona zadají zpracování lesního hospodářského plánu.

Dílo bude zpracováno na období od 01.01.2012 do 31.12.2021 podle těchto předpisů, pokynů a
podmínek:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
- vlastnímu zpracování díla bude předcházet základní šetření /akceptování oprávněných záměrů
a požadavků vlastníků lesa a dalších subjektů, pokud se jich zpracování osnov a navržené hospodaření
v lese dotýká – např. orgán ochrany přírody/,
- předání dat díla v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství vydaným ÚHÚL
- odsouhlasení hranic LHO – LHP mezi jednotlivými zpracovateli.
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Tabulka č. 1:
Zařizovací obvod „LHO Blovice I“ zahrnuje níže uvedená katastrální území
OBEC
Blovice

Borovno
Drahkov
Chlum
Chocenice

Jarov
Letiny

Louňová
Milínov
Míšov
Nové Mitrovice

Seč
Spálené Poříčí

Vlčtejn
Zdemyslice
Žákava
Ždírec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Blovice
Hradiště
Hradišťská Lhotka
Hradišťský Újezd
Komorno
Štítov
Vlčice
Borovno
Drahkov (část k.ú.)
Chlum (část k.ú.)
Chocenice
Chocenická Lhota
Kotousov
Zhůř
Jarov
Letiny (část k.ú.)
Bzí
Chocenický Újezd (část k.ú.)
Svárkov (část k.ú.)
Louňová
Milínov
Míšov
Nové Mitrovice
Mítov
Nechanice
Planiny
Seč (část k.ú.)
Spálené Poříčí
Číčov
Hořehledy
Hořice
Lipnice
Lučiště
Struhaře
Těnovice
Vlkov
Záluží
Vlčtejn (část k.ú.)
Zdemyslice
Žákava
Ždírec
Smederov
Žďár
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Všechna katastrální území zařizovacího obvodu „LHO Blovice I“ se nacházejí v okrese Plzeň – jih,
kraji Plzeňském. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v zařizovacím obvodu
„LHO Blovice I“ bude zadavatelem upřesněna po dokončení identifikace PUPFL jednotlivých vlastníků,
nejpozději do doby počátku plnění zakázky. Podle předběžných údajů bude tato výměra lesa asi 570 ha.
Identifikaci PUPFL pro zadavatele provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Plzeň,
nám. Generála Píky 8, 301 58 Plzeň.

Bod 2): Výstupy zakázky:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Všeobecná část – 1x tištěná podoba a 1x digitální podoba
Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha) - 1x tištěná podoba
Plochová tabulka
Lesnické mapy porostní a těžební v měřítku 1:10000, dále výřezy těchto map v měřítku 1:5000 v
místech méně čitelných (dle dohody se zadavatelem)
Přehledová mapa porostní v soutisku s ostatními lesními majetky a již dříve zpracovanými LHP a
LHO pro danou část oblasti v působnosti MěÚ Blovice v měřítku 1:10000
Mapa porostní v soutisku s ostatními lesními majetky a již dříve zpracovanými LHP a LHO pro
danou část oblasti v působnosti MěÚ Blovice v měřítku 1:10000 (popř. výřezy 1:5000 dle dohody se
zadavatelem před jejím tiskem), přehledová mapa kladu listů
Mapa vlastnická (soutisk mapy porostní s vyznačením parcel KN – DKM, KN, PK – dle upřesnění
zadavatele)
Numerická a grafická digitální data LHO
Vlastnické separáty v analogové a digitální podobě
Digitální parcelní mapa
Tištěné seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa, dle vlastníka, prostorového
rozdělení lesa a jednotlivých pozemků v závislosti na katastrálním území
Seznamy dle vlastníků pozemků, dle katastrálních území, dle parcel a dle jednotek základního
rozdělení lesa ve formátu Excel.
Pro potřeby odborného lesního hospodáře předá dodavatel objednavateli:
- Kompletně zpracované 1 paré LHO v digitální podobě
- Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha) s lesní
hospodářskou evidencí - 1x tištěná podoba
- Lesnické mapy těžební v měřítku 1:10000 - 1 x tištěná podoba
- Lesnické mapy porostní se soutiskem ostatních majetků s vyznačením vlastnictví parcel dle KN
v měřítku 1:5000 1 x tištěná podoba
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Bod 3): Místo a termín plnění veřejné zakázky (díla):
Místo plnění: výše uvedený zařizovací obvod LHO Blovice I
Zahájení: od 1.ledna 2011
Ukončení: I. etapa – do 31. ledna 2012 (předání díla k posouzení a uplatnění připomínek a provedení
kontroly )
II. etapa – do 30. června 2012 (předání kompletně zpracovaného díla včetně zapracovaných
připomínek)

Bod 4): Kvalifikace zájemců (dodavatelů) a její prokázání:
A. Základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
Zájemce (dodavatel) prokáže:
1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1, písm. a) a b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výpisem z evidence Rejstříku
trestů každého člena statutárního orgánu;
2. Splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1, zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čestným prohlášením, přičemž použije
vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

B. Profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů:
Zájemce (dodavatel) prokáže v rozsahu stanoveném zákonem v ust. § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že předloží:
1. Výpis z obchodního rejstříku;
2. Živnostenský list ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov;
3. Platnou licenci ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, jejíž
platnost nekončí v době zpracování LHO.
Zájemci (dodavatelé) prokazují originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného oprávnění.

C. Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 55 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
Zájemce (dodavatel) prokáže v rozsahu ustanovení dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
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D. Technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. Přehled technologických zařízení, které má zájemce (dodavatel) pro plnění zakázky.
2. Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců s odborným lesnickým vzděláním za poslední 3 roky.
3. Přehled významných zakázek v oblasti zpracování LHP a LHO uskutečněných v posledních 3 letech .
Zájemci (dodavatelé) prokazují splnění kritérií uvedených pod bodem 1) a 2) čestným ohlášením a splnění
kritéria podle bodu 3) předložením soupisu, přičemž použije čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2
této výzvy.

Bod 5): Zadavatel požaduje, aby zájemce (dodavatel) ve své nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které zamýšlí zadat jiné osobě, uvedl její identifikační údaje a doložil souhlasné prohlášení této
osoby (subdodavatele), že bude jako subdodavatel vystupovat a je s touto skutečností seznámen.

Bod 6): Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace zájemců (dodavatelů):
Kvalifikaci nesplní zájemce, který neposkytl údaje, informace a doklady o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném v bodu 4) této výzvy nebo poskytl informace nepravdivé.

Bod 7): Způsob hodnocení nabídek podle:
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH na 1 ha. Nejvýhodnější nabídka bude uchazeče který předložil při
celkovém splnění bodu 2) nejnižší nabídkovou cenu.
Bod 8): Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uchazečem (dodavatelem) uvedena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
plnění, a to sazbou na technickou jednotku 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, vč. materiálového zabezpečení
a provozních nákladů uchazeče.
Součástí cenové nabídky budou provedené kalkulace a rozpočty, na jejichž základě byl proveden výpočet
nabídkové ceny.
Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
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Bod 9): Platební a obchodní podmínky:
Platební podmínky budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku
„LHO Blovice I“ v souladu s ust. § 26, odst. 2 lesního zákona. Splatnost vystavených faktur bude
min. 30 dní.

Bod 10): Zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
1. Náležitosti dle bodu 4) této výzvy
2. Krycí list nabídky – zájemce (dodavatel) použije formulář krycího listu podle přílohy č. 3 této výzvy
3. Souhlasné prohlášení subdodavatele/subdodavatelů podle bodu 5) této výzvy
4. Návrh smlouvy o dílo

Bod 11): Termín pro podání nabídek:
Nabídky je nutno doručit nejpozději dne 6.prosince 2010 do 11:00 hodin.

Bod 12): Místo pro podání nabídek:
Obálky s nabídkami se podávají doporučeně poštou na adresu:
Město Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
nebo osobně na podatelně MěÚ Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
Nabídky musejí být v uzavřených obálkách opatřených v místě uzavření otiskem razítka uchazeče
a označených heslem " Veřejná zakázka – LHO Blovice I - NEOTVÍRAT". Na obálce bude zřetelně
uvedeno označení uchazeče.

Bod 13): Zadávací dokumentace:
Údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídky budou osloveným zájemcům poskytnuty na adrese:
Městský úřad Blovice
odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 143
336 01 Blovice
nebo telefonicky:
371 516 156 – Ing. Jiří Kos, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Blovice, státní správa lesů
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Bod 14): Další podmínky a sdělení:
Jedná se o veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů, tedy veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota
nepřesáhne částku 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Každý oslovený zájemce může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
2. zadání zakázky kdykoliv zrušit,
3. změnit nebo doplnit podmínky zjednodušeného zadání,
4. odmítnout veškeré předložené nabídky,
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit návrh smlouvy o dílo uvedený v nejvhodnější nabídce
při současném zachování předmětu a ceny nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si deklarované skutečnosti v nabídkách před dokončením hodnocení
nabídek.
V nabídce zájemce uvede, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími
podmínkami, že si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími
podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat za účasti jmenované komise pro posouzení a hodnocení
nabídek dne 6.prosince (pondělí) 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Blovice.

V Blovicích dne 15.listopadu 2010

………..........................................
Jan Poduška
starosta města Blovice
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že dodavatel:
Obchodní firma (název) ….........................................................................................
Sídlo: …........................................................................................................................
Právní forma:...............................................................................................................
IČ: …................................................ DIČ: ..................................................................
Statutární zástupce: …................................................................................................
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) až j) zák. č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to, že:
- 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, příjímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokusného účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
- 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
- dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu
- dodavatel není v likvidaci
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na neveřejné zdravotní pojištění
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, v souvislosti s požadavkem na prokázání
odborné způsobilosti platnou licencí ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních
hospodářských osnov, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V …................................. dne....................

………………..................................................
razítko a podpis statutárního orgánu uchazeče
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že dodavatel:
Obchodní firma (název) ….........................................................................................
Sídlo: …........................................................................................................................
Právní forma:...............................................................................................................
IČ: …................................................ DIČ:..............................................................
Statutární zástupce: …................................................................................................
1) Přehled technických zařízení, které má zájemce /dodavatel/ pro plnění zakázky
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
2) Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců s odborným lesnickým vzděláním za poslední
3 roky
…......................................................................................................................................................
3) Přehled významných zakázek v oblasti zpracování LHP a LHO uskutečněných v posledních
3 letech
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................

V …..................................... dne..................

….................................................................................
razítko a podpis statutárního orgánu uchazeče
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Příloha č. 3

Krycí list nabídky
„Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu
LHO Blovice I
na období let 2012 – 2021“
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma (název)
Sídlo
Právní forma
Statutární zástupce
IČ
DIČ

Nabídková cena:
Cena bez DPH na 1 ha lesa v Kč
DPH (v %)
Cena vč. DPH na 1 ha lesa v Kč
Nabídka nadstandardních výstupů:
1
2
3
4
5
6

V ….......................................dne........................
….......................................................................
razítko a podpis statutárního orgánu uchazeče
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Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
VZ: „Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO Blovice I“
Č.j. MUBlov 16631/10

Zadavatelem – městem Blovice byly výzvou osloveny vybrané 4 firmy.
Do 6.12.2010 do 11hod. byly odevzdány 2 nabídky viz.níže. Firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. a LH
Projekt a.s. nabídku neodevzdaly.
Akce je financována dotací MZ.
firma
Plzeňský lesprojekt, a.s.,
náměstí Generála Píky 8,
326 00 Plzeň
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.,
Gočárova 504,
500 02 Hradec Králové

Cena bez DPH Cena bez DPH při
za 1ha
570ha celkem
650,370.500,-Kč

660,-

376.200,-Kč

Splnění požadavků
zadavatele
ano

ne

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing.Jiří Kos, František Bočan a Ing.Michal
Hodek a doporučuje Radě města Blovice přidělit veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým
řízením resp.Zastupitelstvu města Blovice schválit SOD firmě Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí
Generála Píky 8, 326 00 Plzeň. Důvodem je nižší nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle
zadání. Druhá posuzovaná firma nesplnila zadání s termínem předložení díla a splatností faktury.

V Blovicích 6.12.2010

Ing.Jiří Kos
František Bočan
Ing.Michal Hodek
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