Městský úřad Strakonice
odbor životního prostředí

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
„LHO Strakonice - Kašperské Hory“

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice
č. 5/2012, ze dne 27.6.2012, výzvu k podání nabídky malého rozsahu na realizaci akce:
„Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
„LHO Strakonice - Kašperské Hory“.

Údaje o zadavateli zakázky:
Město Strakonice
adresa: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810
zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města Strakonice
k technickému jednání oprávněna:
Ing. Anna Sekyrová – pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, pověřená
výkonem státní správy lesů

Zadávací podmínky:
Bod 1): Vymezení předmětu veřejné zakázky (díla):
Předmětem zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu
„LHO Strakonice – Kašperské Hory“ v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Strakonice, v původním lesním hospodářském celku Kašperské Hory, ve smyslu ust.
§ 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v katastrálních územích vyjmenovaných v tabulce č. 1, na období od
01.01.2014 do 31.12.2023 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.
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Tabulka č. 1:
Zařizovací obvod „LHO Strakonice – Kašperské Hory“ zahrnuje níže uvedená katastrální
území
OBEC
Obec Mečichov
Obec Hlupín
Obec Střelské Hoštice
Obec Střelské Hoštice
Obec Střelské Hoštice
Obec Horní Poříčí
Obec Horní Poříčí
Obec Střelské Hoštice
Obec Kladruby
Obec Kalenice
Obec Volenice
Obec Krejnice
Obec Volenice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Mečichov (692409)
Hlupín (639915)
Sedlo u Horažďovic (747041)
Střelskohoštická Lhota (747050)
Střelské Hoštice (757489)
Horní Poříčí (726001)
Dolní Poříčí (725994)
Kozlov nad Otavou (671614)
Kladruby u Strakonic (665321)
Kalenice (662151)
Volenice (784834)
Krejnice (674346)
Vojnice (674354)

Všechna katastrální území zařizovacího obvodu „LHO Strakonice – Kašperské Hory“ se
nacházejí v Jihočeském kraji, okrese Strakonice.
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v zařizovacím obvodu bude
zadavatelem upřesněna po dokončení identifikace PUPFL jednotlivých vlastníků. Identifikaci
PUPFL pro zadavatele provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka České
Budějovice. Podle předběžných údajů činí tato výměra cca 637 ha.
Dílo bude zpracováno na období od 01.01.2014 do 31.12.2023 podle těchto předpisů, pokynů
a podmínek:
Při zpracování LHO bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů, zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, vyhláškou MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen prováděcí
vyhláška). Dále se zhotovitel bude řídit ostatními, zde nevyjmenovanými předpisy, které se
zpracováním díla souvisejí, stejně jako závaznými postupy a písemnými pokyny objednatele. Při
zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.
Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem LH, platným pro rok
zpracování a prověřena v IDC Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
Bod 2): Výstupy zakázky:
a) Všeobecná část LHO v pevné vazbě
b) Hospodářská kniha v pevné vazbě
(v hospodářské knize bude ke každému porostu přiřazeno č. parcely s rozlišením KN, PK)
c) Hospodářská kniha pro pověřeného OLH v pevné vazbě
d) Plochová tabulka v pevné vazbě
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2 ks
1 ks
1 ks
2 ks

e) Porostní mapy 1: 10 000, volné listy v souvislém zobrazení – navazující LHC v zastřených
barvách
1 ks
f) Porostní mapy 1: 10 000 skládané, foliované v souvislém zobrazení – navazující
LHC v zastřených barvách
1 ks
g) Porostní mapy 1: 10 000 skládané, foliované v souvislém zobrazení navazující LHC
v zastřených barvách - pro pověřeného OLH
1 ks
h) Soutisk těžební a typologické mapy v souvislém zobrazení 1: 10 000 - volné listy
1 ks
i) Soutisk těžební a typol. mapy 1: 10 000 v souvislém zobrazení pro pověřeného OLH
1 ks
j) Přehledová mapa kladu listů
1 ks
k) Parcelní mapa 1: 5000 - tisk parcel s podtiskem mapy porostní
1 ks
l) Tištěný seznam vlastníků, jejich parcel a jednotek základního rozdělení lesa
2 ks
m) Tištěný seznam parcel v členění po katastrálních územích s uvedením jednotek základního
prostorového rozdělení lesa, plochy a vlastníka
2 ks
n) Numerická a grafická digitální data LHO
2 CD
o) Vlastnické separáty – data umožňující vytváření a tisk separátů v programu Heletax
na CD
p) Digitální parcelní mapa
na CD
q) Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa ve formátu Excel na CD
r) Garance bezplatného informačního servisu

Bod 3): Místo a termín plnění veřejné zakázky (díla):
Místo plnění: výše uvedený zařizovací obvod
Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení: nejpozději do 30.6.2014
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:
Splnění 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) se prokazují originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného oprávnění.
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C. 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 formou seznamu s uvedenými hodnotami zakázek v minimálním počtu dvou zakázek o
hodnotě 150 000 Kč s osvědčením alespoň jednoho objednavatele o kvalitně zpracovaném a
odborném provedení.
Zájemci (dodavatelé) prokazují splnění kritérií uvedených pod bodem 1) až 3) čestným
prohlášením, přičemž použijí 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:
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH na 1 ha. Přičemž zadavatel
nepřipouští platbu předem ani zálohovou platbu.
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.
Bod 9): Platební a obchodní podmínky:
Platební podmínky budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku,
v souladu s ust. § 26, odst. 2 lesního zákona. Platba bude pouze jednorázového charakteru a to po
ukončení a předání díla., dále zadavatel nepřipouští platbu předem ani zálohovou platbu.
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Bod 10): Zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
1. Náležitosti dle bodu 4).
2. Souhlasné prohlášení subdodavatele/subdodavatelů podle bodu 5) této výzvy.
3. Krycí list nabídky – zájemce (dodavatel) použije formulář krycího listu podle přílohy č. 3 této
výzvy.
4. Návrh smlouvy o dílo.
Bod 11): Termín pro podání nabídek:
Nabídky je nutno doručit nejpozději do 20. července 2012, do 11:30 hod.
Bod 12): Místo pro podání nabídek:
Obálky s nabídkami se podávají doporučeně poštou na adresu:
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
nebo osobně na podatelně MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice.
Nabídky musejí být v uzavřených obálkách opatřených v místě uzavření otiskem razítka
uchazeče a označeny heslem " Veřejná zakázka – LHO Strakonice – Kašperské Hory 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 Strakonice
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
nebo telefonicky:
383 700 345 – Ing. Anna Sekyrová, odbor životního prostředí MěÚ Strakonice, referent státní
správa lesů.
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 nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky
na služby 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Každý oslovený zájemce může podat pouze jednu nabídku, která bude zpracována v českém
jazyce.
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
2. nevybrat nabídku s nejnižší cenou,
3. zadání zakázky kdykoliv zrušit i bez udání důvodu,
4. změnit nebo doplnit podmínky výzvy k podání nabídky,
5. odmítnout veškeré předložené nabídky,
6. zadavatel variantní řešení nepřipouští,
7. pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.
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.
Oznámení o výsledku výběrového řízení bude uveřejněno na webových stránkách města.
Uchazeči obdrží písemné vyrozumění o výsledku veřejné zakázky.

.......................................................

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
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Město Strakonice
Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810
Příloha č. 1

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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. a) až k) zák. č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to, že:
- zadavatel 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, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
- zadavatel 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; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- zadavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 Obchodního zákoníku),
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- vůči majetku zadavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- který není v likvidaci,
- zadavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- zadavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- zadavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
- zadavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- zadavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a nebyla v
posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.

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

….................................................................................
Razítko a podpis statutárního orgánu uchazeče
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Město Strakonice
Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810
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 odborných profesí 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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Město Strakonice
Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810
Příloha č. 3

Krycí list nabídky
„Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu
LHO Strakonice – Kašperské Hory
na období let 2014 – 2023“
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

10

