
                                                                               

Obec Rynoltice
Rynoltice 199,  46353  

Výzva k podání nabídky
Veřejný zadavatel

Název zadavatele: Obec Rynoltice

Sídlo: Rynoltice 199, 463 53 Křižany
IČ : 00263168

Zastoupena: Ing. Janem Vackem
 tel. 485 172 181, 602 601 631 e-mail: starosta@rynoltice.cz

Vyhlašuje veřejnou zakázku na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zhotovení lesního hospodářského plánu
obce Rynoltice

Výzva k podání nabídky včetně přiložených výkazů výměr bude uveřejněna na úřední desce a na webových
stránkách obce Rynoltice: http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/ a na profilu zadavatele.

 Cenovou nabídku zasílejte na adresu Obecní úřad Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice, v obálce
označené „Zhotovení le  sního hospodářského plánu obce Rynoltice   - neotvírat  “  

a to do 15. 12. 2021 do 15.00 hod.
Otevírání obálek proběhne 15. 12. 2021 v 15.05 hod. na Obecním úřadě v Rynolticích, v kanceláři starosty.

Předmět zakázky:
Zpracování lesního hospodářského plánu (dále LHP) obce Rynoltice s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
pro lesní majetek v digitální formě. 
LHP bude zpracován v souladu s  lesním zákonem č.289/1995 Sb.  a  jeho vyhláškami  (v  platném znění),
zejména pak  s Vyhláškou  MZe ČR  o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb., dále se zákonem ČNR
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a s jeho vyhláškami  (v platném znění). Souhrnná data díla budou
předána v analogové a v digitální formě dle informačního standardu lesního hospodářství schváleného MZe
ČR pro LHP s platností od 1. 1. 2023. 
Rozsahem dodávky LHP se rozumí:

 2x textová část  
 2x hospodářská kniha s plochovou tabulkou
 2x numerická a grafická data  
 5x porostní mapa (1 : 10000, fóliovaná, skládaná na pěšinky v soutisku)
 1x typologická mapa (1 : 10000, fóliovaná, skládaná na pěšinky)
 2x provozně-technologická mapa (1 : 10000, fóliovaná, skládaná na pěšinky)
 1x CD ROM s numerickými a grafickými daty LHP, včetně textové části LHP. 
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Aktuální výměra lesa:  cca 113 ha

Účastník řízení je povinen poskytnout součinnost při průběžných konzultacích se zadavatelem. Zpracovatel
LHP je povinen odevzdat dílo ke schválení orgánem státní správy do 28. 2. 2023.

Předpokládaná hodnota: 60.000,- Kč bez DPH

Požadavky zadavatele:

Doba a místo plnění: Doba plnění:  od podpisu smlouvy do 60 dní po schválení LHP

Místo plnění: lesní pozemky obce Rynoltice

Platební podmínky: 
Zadavatel neposkytne zálohu, provedené práce budou fakturovány až po převzetí díla. 

Záruční doba: 24 měsíců

Sankční ujednání: smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5 %
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč  v  nabídce  prokáže  kvalifikační  předpoklady  doložením  oprávnění  k  podnikání  vztahující  se  k
předmětu plnění zakázky – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a licenci ke zpracování LHP a LHO
(postačí  neověřené  fotokopie).  Předkládá-li  nabídku  více  osob  společně,  prokáže  splnění  kvalifikačních
předpokladů každá z těchto osob.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve
výběrovém řízení.

Technická kvalifikace:
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu seznam významných
služeb  alespoň  v  rozsahu   nejméně  3  služeb spočívající  ve  vyhotovení  lesního  hospodářského  plánu  v
souladu s příslušnými předpisy MZe ČR na pozemcích o rozloze min. 110  ha lesních pozemků.

Způsob hodnocení nabídky:
Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií: nejnižší nabídková cena s DPH.
Zadavatel  bude  posuzovat,  zda  nabídkové  ceny  neobsahují  mimořádně  nízkou  nabídkovou  cenu.  Za
mimořádně  nízkou  nabídkovou  cenu  bude  považována  taková  cena,  která  se  bude  od  průměru  všech
nabídkových cen lišit o více než 30 %. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek.
V  případě,  že  budou  podány  pouze  dvě  nabídky,  je  zadavatel  oprávněn  posuzovat  nabídkové  ceny
individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která
není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých
(Kč).
Účastník řízení stanoví nabídkovou cenu tak, že stanoví cenu bez DPH za jeden hektar lesního pozemku v
rámci vyhotovení LHP, a vynásobí ji počtem maximálních hektarů lesních pozemků v rámci vyhotovení LHP
(viz tabulka níže). Nabídková cena bez DPH za jeden hektar lesního pozemku bude hodnotícím kritériem při
hodnocení nabídek. 
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Počet hektarů lesních pozemků v
rámci vyhotovení LHP

Nabídková cena 
bez DPH 

 Nabídková cena 
s DPH (21%) 

1

113

Způsob předložení nabídek:

Nabídka bude předložena v následující struktuře: krycí list nabídky, výpis z obchodního rejstříku (kopii), výpis
ze živnostenského rejstříku (kopii), čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, seznam realizovaných
LHP v posledních 3 letech o rozloze min. 110 ha lesních pozemků, doplněný a podepsaný návrh smlouvy
zpracovaný uchazečem, další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace.

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených neprůhledných obálkách.
Podání poštou na adresu: Obecní úřad Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Křižany
Osobní podání: v úředních dnech - pondělí nebo středa 8–11.30 a 13–16.00 hod. Obálky budou označeny
tímto textem: „  Zhotovení lesního hospodářského plánu obce Rynoltice –   neotvírat“  
Dodavatel je povinen na obálce uvést adresu, na niž je možné zaslat vyrozumění.

Ostatní podmínky:
• Nabídky musí být podány písemně;
• Počet vyhotovení: 1x originál;
• Jasně specifikováno dodržení hodnot v krycím listu nabídky, který je součástí této výzvy a zveřejněn na

http://www.rynoltice.cz/verejne-zakazky/;
• Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení;
• Uchazeč  je  povinen ohlásit  do 7  dnů zadavateli  změny,  které  nastaly  po  podání  nabídky,  a  které  se

dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a zadávací řízení zrušit;
• Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály;
• Vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této VÝZVY;
• Doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče;
• Jednat o upřesnění konečného znění smlouvy;
• Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost,

mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Seznam příloh:
• Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky
• Příloha č. 2 – Vzor četného prohlášení o splnění základní způsobilosti
• Příloha č. 3 – Seznam realizovaných LHP v posledních 3 letech o rozloze min. 110 ha lesních pozemků

V Rynolticích dne 1.12. 2021

Ing. Jan Vacek
starosta obce
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