MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ 00256455, DIČ: CZ00256455
Zastoupené starostou města Janem Poduškou
V Blovicích dne 30.4.2015
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 05735/15/MS

Zadávací řízení: odborný lesní hospodář
Město Blovice na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blovice vypisuje opakovaně veřejnou
zakázku ve formě zadávacího řízení na odborného lesního hospodáře pro správu lesů ve
vlastnictví města Blovice (dále jen „OLH“) o celkové rozloze cca 289,29 ha. Hospodaření v lesích
města Blovice vykonává od 1.6.2015 zaměstnanec – lesní, který je bez praxe. LHP je platný na
dobu deseti let od 1.1.2012 do 31.12.2021.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby o předpokládané hodnotě 500.000,-Kč bez
DPH (cena za činnost OLH za 4 roky).
Vymezení předmětu:
Výkon funkce OLH včetně komplexního zajištění dozoru lesnických činností v pěstební činnosti,
ochraně lesa, těžební činnosti, spolupráce s lesním, včetně vedení příslušné evidence je dán
zadávací dokumentací. Předpokládaný rozsah činnosti OLH je min. 190 hodin čtvrtletně, max.
však 300 hodin čtvrtletně. Vzor smlouvy, včetně výčtu činností OLH a schválení LHP KúPK jsou
součástí přílohy zadávacího řízení.
Uveřejnění zadávacího řízení:
Zadávací řízení bylo vyhlášeno výzvou na ÚD a na webových stránkách města – v sekci veřejné
zakázky – poptávková řízení (zde bude uveden i výsledek ZŘ).
Doba a místo plnění:
Termín plnění: od 1. 7. 2015, popř. dle dohody, na dobu neurčitou
Místem plnění jsou lesní majetky ve vlastnictví města Blovice v k.ú. Blovice, Hradiště u Blovic,
Hradišťská Lhotka, Louňová, Smederov, Spálené Poříčí, Struhaře, Štítov u Blovic, Vlčice u
Blovic, Zdemyslice, Žákava, Ždírec u Blovic.
Požadované obecné předpoklady:
OSVČ popř. obchodní společnost zabývající se touto činností na základě oprávnění nebo státní
občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, občanská a morální
bezúhonnost.
Požadované kvalifikační předpoklady:
Licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Další požadované předpoklady:
- profesionální, samostatná práce a aktivní přístup k řešení problémů
- organizační schopnosti
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- praxe a znalost regionu výhodou

Forma výkonu činnosti:
Smlouva o výkonu funkce OLH – návrh v příloze výzvy

Náležitosti nabídky:
- výpis z OR nebo živnostenské oprávnění
- IČ, DIČ, sídlo, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon,
e-mail, datum a podpis
- profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně možno nahradit čestným
prohlášením)
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie licence udělené k výkonu odborného lesního hospodáře
- návrh smlouvy o výkonu funkce OLH vč. cenového návrhu za výkon funkce OLH za hodinu
činnosti (v případě plátce DPH cena bez DPH), doplněný a podepsaný uchazečem – dle
předloženého vzoru.
- návrh koncepce praktického zajištění činnosti OLH (formát 1x A4)
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Hodnotící kritéria
Při hodnocení bude zadavatel respektovat § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Lhůta pro podání nabídky:
do 7.5.2015 do 11.00 hodin
Místo a způsob podání nabídky:
Nabídku spolu s požadovanými náležitostmi doručte v zalepené obálce označenou „Zadávací
řízení OLH – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01
Blovice.
Město Blovice si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče a výběrové řízení bez udání
důvodu zrušit.

Ing. Michal Hodek
Místostarosta města Blovice

Příloha:
Vzor smlouvy o výkonu funkce
Schválení LHP

Zápis z otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek
Zadávací řízení „Odborný lesní hospodář“
Zadávací řízení bylo opakovaně vyhlášeno výzvou k podání nabídek ze dne 30.4.2015, která
byla uveřejněna na webu města Blovice v sekci veřejné zakázky – poptávková řízení.
Otevírání obálek
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 nabídky, které byly otevřeny na jednání Rady
města Blovice dne 11.5.2015 v pořadí podle doručení. Komise pro otevírání obálek a
posuzování a hodnocení nabídek ve složení Jan Poduška, Ing. Michal Hodek, Ing. Božena
Šroubková, Josef Andrlík a Bc. Robert Zelenka (dále jen „komise“) otevřela následující
nabídky:
Uchazeč
Martin Šertl
Skašov 62, 336 01 Blovice, IČ 01451499
Jiří Lev
Kornatice 81, 338 43 Mirošov, IČ 88105555
LESOIL WOOD s.r.o.
Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, IČ 02268345

Cena bez DPH
Splnění obsahu nabídek
za hodinu výkonu
funkce OLH
110,-Kč
Ano
Ano
120,-Kč
Ano
40,-Kč

Posuzování nabídek
V rámci posuzování byla vyhodnocena kvalifikace jednotlivých uchazečů a obsahová forma
jednotlivých dokumentů. Komise konstatuje, že všichni uchazeči jsou kvalifikovaní k výkonu
funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“).
V rámci posuzování nabídek komise konstatuje, že nabídka firmy LESOIL WOOD s.r.o.,
Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, IČ 02268345 s cenou ve výši 40,-Kč/hod. výkonu funkce
OLH, není v souladu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Cena není v místě a čase obvyklá, tj. předložená cena neodpovídá představě zadavatele o
reálné hodnotě práce OLH, její výše je nepřiměřeně nízká. Z výše uvedených důvodů nebude
nabídka dále hodnocena.
Nabídky ostatních uchazečů splňují v rámci posuzování zadání a postupují k dalšímu
hodnocení. Oba uchazeči předložili koncepci praktického zajištění funkce OLH, podle názoru
komise je lepší návrh koncepce Martina Šertla . V koncepci byla přihlédnuto ke skutečnosti,
že nový zaměstnanec – lesní je bez praktických zkušeností a ve své činnosti musí být OLH
přímo instruován a veden.
Hodnocení nabídek
V rámci hodnocení byla sestavena tabulka s číselným vyjádřením předložených nabídek:
Uchazeč
Martin Šertl
Skašov 62,
336 01 Blovice,
IČ 01451499
Jiří Lev
Kornatice 81,
338 43 Mirošov,
IČ 88105555

Cena bez DPH
za hod. výkonu
funkce OLH

Min. plnění
za rok
(bez DPH)

Max. plnění
za rok
(bez DPH)

110,-Kč

83.600,-

132.000,-

120,-Kč

91.1
šče200,-

144.000,-

Min. plnění
za 4 roky
(bez DPH)

Max. plnění
za 4 roky
(bez DPH)

334.400,-

528.000,-

364.800,-

576.000,-

Komise doporučuje Zastupitelstvu města Blovice uzavřít smlouvu o výkonu funkce OLH
s uchazečem Martinem Šertlem, Skašov 62, 336 01 Blovice, IČ 01451499, který předložil
cenovou nabídku ve výši 110,-Kč za hodinu výkonu funkce OLH. Minimální roční
předpokládané plnění bude ve výši 83.600,-Kč bez DPH (cca 2 dny v týdnu), maximální
132.000,-Kč bez DPH (cca 3 dny v týdnu). Plnění za 4 roky – předpokládaná hodnota VZ činí
min. 334.400,-Kč bez DPH, max. 528.000,-Kč bez DPH. Uchazeč splnil všechny podmínky
zadavatele, jeho návrh koncepce rozvoje a praktického zajištění funkce OLH plně odpovídá
představám města Blovice.
V Blovicích 11.5.2015
Podpisy členů komise:

…………………………………………………………………………………………………..
Zapsal Bc. Václav Kybic

