č.j.: 41/000412/VULHM/2018
Opočno, dne 14. 5. 2018

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava zpevněných ploch“
v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
§ 27 a § 31, ve spojení s § 6.
Název zakázky:
„Oprava zpevněných ploch“
Zadavatel (název, sídlo):

Předmět a rozsah zakázky:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
IČ: 00020702
DIČ: CZ00020702
zastoupený: doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc.,
ředitelem

Předmět a rozsah je stanoven v Projektu „Oprava zpevněných ploch na parc. č. st. 608/8, katastrální
území Opočno pod Orlickými horami“, zpracovaném projektantem: Ing. arch. Ludmila Snopková,
Tyršova 614, 517 73 Opočno, číslo zakázky 18/17B-LM. Uvedený projekt je dostupný ke stažení na
webových stránkách zadavatele www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“, případně na vyžádání je možné si
osobně vyzvednout nebo nechat poslat CD s projektovou dokumentací.
Místo plnění: pracoviště zadavatele, tj. Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno.
Předběžná hodnota zakázky: 630 tis. Kč, v cenách bez DPH
Předpokládaný termín dokončení díla: 10/2018
Požadavky na prokázání kvalifikace:
a) základní kvalifikační předpoklady - Čestné prohlášení, originálně podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem a za uchazeče a za každého subdodavatele; vzor čestného
prohlášení je uvedeno v příloze č. 1, Čestné prohlášení se vystavuje za každou osobu
samostatně (dodavatel, případně další subdodavatelé).
b) profesní kvalifikační předpoklady:
- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
(živnostenské oprávnění, udělené licence, apod.) - předkládá se za uchazeče a za
každého subdodavatele, ve formě běžné kopie.

- Výpis z obchodního rejstříku, případně z jiného obdobného rejstříku, ne starší než 90
dnů ke dni podání nabídky, a to za uchazeče a za každého subdodavatele, a to pokud
jsou v něm zapsáni - ve formě běžné kopie, nikoliv však výpis z internetu.
c) technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje předložit „Seznam významných
zakázek prací obdobného rozsahu“, realizovaných uchazečem v posledních 5-ti letech, s
uvedením údajů o zadavateli (název a sídlo), popisu předmětu plnění, ceně bez DPH, kontaktní
osobě odběratele včetně uvedení e-mailu nebo telefonu na tuto osobu, a dále uvedení
informace o tom, zda vznikla reklamace z vadných nebo neprovedených plnění. Za významné
zakázky obdobného rozsahu zadavatel považuje realizované obdobné zakázky v počtu alespoň
3 obdobných předmětů plnění v posledních 5 letech (tj. 2013 – 2017), v hodnotě minimálně
600 tis. Kč bez DPH u každé takové zakázky.
Zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v CZK, za plánovaný rozsah zakázky, a to v cenách bez DPH a v ceně s
uvedením DPH.
Nabídková cena bude zpracována uchazečem o veřejnou zakázku formou doplnění cenových údajů do
„Výkazu výměr“, který je ke stažení na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“.
Pokud nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, tzn. cenu výrazně se odchylující od cen v místě obvyklých nebo cen v nabídkách ostatních
uchazečů, je zadavatel oprávněn si vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění. Neodůvodní-li uchazeč
písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo je-li jeho zdůvodnění
posouzeno zadavatelem jako neopodstatněné, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a
hodnocení.
Subdodávky:
Pokud uchazeč bude plnit předmět zakázky s využitím subdodavatele/subdodavatelů, je v takovém
případě povinen předložit zadavateli za každého subdodavatele:
a) originál podepsané smlouvy, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění této veřejné zakázky malého rozsahu uchazečem vůči zadavateli,
b) prokázání kvalifikace v rozsahu základních a profesních kvalifikačních podmínek, uvedených v
této Výzvě.
Dodací, obchodní, platební a jiné podmínky:
dodávka bude realizována na základě smlouvy o dílo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., závazný
vzor této smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 2 k této výzvě, dále je ke stažení v elektronické formě na
stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“.
Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, předložena 1 x v originále v listinné podobě, podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem a za uchazeče, a bude obsahovat alespoň:
- Krycí list nabídky - vzor je přílohou č. 3 této výzvy, nebo je ke stažení na stránkách
www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“,
- požadované doklady k prokázání kvalifikace, tj. základní, profesní a technické kvalifikační
předpoklady, jak za uchazeče, tak i za každého subdodavatele - viz „Požadavky na prokázání
kvalifikace“,
- 1x originálně podepsané uzavřené smlouvy s každým případným subdodavatelem,
- vlastní cenovou nabídka nabídku zpracovanou formou doplnění cenových údajů do „Výkazu
výměr“ (je ke stažení na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“), včetně návrhu
podrobného věcného a časového harmonogramu prací,
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-

1 x originálně uchazečem doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo - vzor je přílohou č. 2
této Výzvy nebo je ke stažení na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“.

Upozornění: Uchazeč může podat jen jednu nabídku, variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Další podmínky a informace k veřejné zakázce:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jiří Novák, Ph.D., případně p. Zdena Kocourková,
+420 494 668 391, +420 724 907 649
novak@vulhmop.cz , kocourkova@vulhmop.cz

Termín pro předložení nabídek: do 11. 6. 2018, nejpozději do 12:00 hodin
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit.
Způsob doručení nabídky:

písemně v uzavřené a označené obálce, poštou, případně
osobně v pracovních dnech nejpozději do 12:00 hodin k rukám
kontaktní osoby. Na obálce uveďte text:
„Neotvírat - veřejná zakázka:
Oprava zpevněných ploch“

Adresa pro doručení nabídky: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno
k rukám kontaktní osoby
Předpokládaná lhůta, ve které zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky, je
nejpozději do 18. 6. 2018. Jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky je neveřejné.
Hodnotící kritéria pro výběr: Nejnižší cenová nabídka.
Dostupnost dokumentů:
Přílohy 1. až 3. a Projekt (včetně „Výkazu výměr“ k doplnění cenových údajů) k této výzvě jsou ke
stažení na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“ a na profilu zadavatele www.zakazky.eagri.cz.
Prohlídka místa plnění předmětu zakázky:
Prohlídku místa plnění předmětu zakázky je možné dohodnout v průběhu lhůty pro podání nabídek
telefonicky u kontaktní osoby Ing. J. Novák, Ph.D. (tel. +420 494 668 391, +420 724 907 649) nebo
v zastoupení pí. Z. Kocourková (tel. +420 494 668 391), a to nejpozději do 7. 6. 2018 do 12.00 hodin.

Ing. Jiří Novák, Ph.D., v.r.
vedoucí Výzkumné stanice Opočno

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
č. 2 – Závazný vzor smlouvy o dílo
č. 3 – Krycí list nabídky
ing Jana
Danysová
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Digitálně podepsal ing
Jana Danysová
Datum: 2018.05.14
15:28:02 +02'00'

