VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
předpokládané hodnoty od 100.001 Kč do 500.000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení § 12 odst.
6 zákona č. 137/2006 Sb.
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výroba dříví na OM technologií LDZ (lanové dopravní
zařízení)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA
službu
POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví na OM
technologií LDZ v předpokládaném celkovém objemu 800 m3 za dobu trvání zakázky. Cílem
zadavatele je zajištění výroby dříví pomocí technologie LDZ pro polesí Vranov a to tak, aby byla
zajištěna
maximální
efektivita
vynaložených
prostředků
a
spolehlivost
služby.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou těžební práce spojené se zpracováním lesních porostů
a práce související s těžební činností v těchto porostech, tedy především kácení a odvětvování,
výroba sortimentů, rozřezávání neužitkové hmoty, soustřeďování dříví na lokalitu OM a rovněž
zajištění provedení povýrobní úpravy pracovišť (úklid klestu z příkopů a vodotečí, ošetření
stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh).
ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:
Pracoviště zadavatele:
Pověřená osoba:
Sídlo
Právní forma
IČ
DIČ
Pracovník pověřené osoby:
Telefon:
Email:

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D.
Křtiny 175, 679 05
veřejná vysoká škola, kód 601
62156489
CZ62156489
Ing. Jiří Šilhánek, Ph. D.
516 428 813
verejnezakazky@slpkrtiny.cz

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ VZ
od: 20. 10. 2012
do: 15. 12. 2012
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ
480 000 Kč
MÍSTO PLNĚNÍ VZ
Polesí Vranov
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
10. 10. 2012 v 12:00 hod. Kontaktní osoba: Ing. Ivo Březina / mobil: 602 195 446
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, viz příloha č. 1.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč ve své nabídce doloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006
Sb.
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho
členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky
na služby podle zvláštních právních předpisů,
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Podle výše nabídkové ceny.
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídka bude zpracována ve formuláři Nabídkový list, který je přílohou č. 3 této výzvy. Uchazeč
stanoví nabídkovou cenu za kompletní plnění zakázky jako cenu nejvýše přípustnou. Nabídková
cena bude zpracována položkově a bude stanovena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše
DPH, cena včetně DPH.
PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU
Pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů, to neplatí u stavebních prací
vzhledem k přenesené daňové povinnosti.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada průběžně po měsíci, dle dílčího plnění na OM,
10% objemu zakázky bude zaplaceno až po převzetí pracovišť zadavatelem. Splatnost faktur 45
kalendářních dnů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou
činnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu daně a sdělení, že výši daně
je povinen doplnit a přiznat Objednatel.
Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za
škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH
objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Nabídka bude předložena písemně včetně potvrzeného návrhu smlouvy dle přílohy č. 2
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky budou předány do: 15. 10. 2012, 12:00 hod. V tomto termínu proběhne v místě sídla
ŠLP Křtiny veřejné otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny, ale neprodleně vráceny
uchazeči.
MÍSTO, ZPŮSOB A FORMA PRO PŘEDÁNÍ NABÍDEK
Uchazeč předloží písemnou nabídku do sídla zástupce zadavatele na adrese:
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Za podání nabídky se považuje fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Zadavatel ani jeho
zástupce neodpovídají za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že se dá její obsah volně vyjmout, nebudou
přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazeči. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové
řízení zrušit bez udání důvodu.
Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce, která bude na přední straně obsahovat adresu
zadavatele a adresu uchazeče, na níž je možné nabídku vrátit, a bude označena nápisem:
„Veřejná zakázka „Výroba dříví na OM technologií LDZ (lanové dopravní zařízení)“ –
NEOTVÍRAT! - k rukám: Mgr. Šárka Veselá“
Předložené a hodnocené nabídky nebudou zadavatelem uchazečům vráceny. Veškeré náklady
uchazeče spojené se zpracováním nabídky a s účastí v této soutěži jdou k tíži uchazeče.

Datum: 3. 10. 2012

………………………………..
Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D.
ředitel podniku

Přílohy:
Příloha č. 1: vzor čestného prohlášení
Příloha č. 2: smlouva o dílo
Příloha č. 3: nabídkový list
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