MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ 00256455, DIČ: CZ00256455
Zastoupené starostou města Janem Poduškou
V Blovicích dne 18.3.2015
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 03690/15/MS

Zadávací řízení na funkci: odborný lesní hospodář
Město Blovice na základě rozhodnutí Rady města Blovice vypisuje 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
zaměstnanec – lesní. 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 300.000,-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, včetně vedení příslušné evidence je dán zadávací dokumentací.
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. 5. 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 činnosti – 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
- cenový návrh za výkon funkce OLH na hektar a rok (v případě plátce DPH cena bez DPH)
- 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
Lhůta pro podání nabídky:
do 7.4.2015 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 činnosti
Schválení LHP

Zápis z otevírání obálek
Zadávací řízení „Odborný lesní hospodář“
V rámci zadávacího řízení bylo do 7.4.2015 podáno 5 nabídek, které byly otevřeny v pořadí
podle doručení:
Uchazeč
Cena bez DPH v Kč Splnění podmínek
Ing. Jiří Janoušek
208.288,80
Měcholupy 97, 335 51 Nepomuk, IČ 15745601
Martin Šertl
506.836,08
Skašov 62, 336 01 Blovice, IČ 01451499
Jiří Lev
Kornatice 81, 338 43 Mirošov, IČ 88105555
231.432,00
LESOIL WOOD s.r.o.
Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, IČ 02268345
Zast.p. Petrem Bočanem
208.288,80
František Bočan
Pod Výkupem 784, 336 01 Blovice, IČ 73382884
173.574,00

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Komise pro otevírání obálek ve složení Ing. Jiří Kos, Ing. Michal Hodek a Václav Kibic
konstatuje, že všichni uchazeči splňují zadání a doporučuje pozvat na osobní pohovor všechny
uchazeče.
V Blovicích 8.4.2015
Ing. Jiří Kos
Václav Kibic
Ing. Michal Hodek

Zapsal Bc. Václav Kybic

Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Zadávací řízení „Odborný lesní hospodář“
Místo konání: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, kancelář starosty.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) se sešla dne 15.4.2015 ve
složení Jan Poduška (předseda komise), Ing. Michal Hodek, Ing. Jiří Kos, Josef Rudolf, Bc.
Václav Kybic za účelem posouzení a hodnocení podaných nabídek.
K ústnímu pohovoru 15.4.2015 byli pozváni všichni uchazeči, kteří podali nabídku do
7.4.2015.
Uchazeč
Ing. Jiří Janoušek
Měcholupy 97, 335 51 Nepomuk, IČ 15745601
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
Zast.p. Petrem Bočanem
František Bočan
Pod Výkupem 784, 336 01 Blovice, IČ 73382884

Komise projednala s pozvanými uchazeči plánovanou náplň práce OLH, jejich představu o
koncepci organizace práce a plnění povinností OLH včetně spolupráce s osobou lesního,
uchazeči odpovídali na doplňující otázky členů komise.
V rámci posuzování konstatuje, že všichni uchazeči splňují svými nabídkami zadání.
Komise se na základě situace, kdy funkci lesního bude vykonávat osoba bez praxe, rozhodla,
že nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti, kdy rozhodujícím
faktorem bude tvořit poměr ceny a času stráveného ve funkci OLH včetně spolupráce
s lesním.
Po celkovém vyhodnocení předkládá komise návrh Radě resp. Zastupitelstvu města Blovice
na uzavření smlouvy o dílo s uchazečem:
Martin Šertl, Skašov 62, 336 01 Blovice, IČ 01451499
Nabídková cena: 438,-Kč/ha/rok, tj. 126.709,02 Kč bez DPH/rok
(506.836,08 Kč bez DPH / 4 roky)
Nabídka Martina Šertla byla komisí hodnocena jako nejlepší podle kritéria ekonomické
výhodnosti, dosáhla nejlepšího poměru ceny a času stráveného ve funkci OLH.
V Blovicích dne 15.4.2015
Předseda komise: Jan Poduška
Členové komise: Ing. Michal Hodek
Ing. Jiří Kos
Josef Rudolf
Bc. Václav Kybic
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