Výzva k podání nabídek
Tato výzva je výzvou k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního
systému Management ZCHÚ KHK 2020, ev. č. ve VVZ: Z2020-010405, ve smyslu § 141 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Název veřejné zakázky

Kosení travních porostů v lokalitě PP Broumarské slatiny

Identifikační údaje zadavatele
Název

Královéhradecký kraj

Sídlo

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ 708 89 546

Zástupce

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Elektronický nástroj
https://zakazky.cenakhk.cz/dns_display_2.html
V elektronickém nástroji jsou uveřejněny kompletní zadávací podmínky včetně všech jejich příloh.

Zadavatel je při provádění úkonů souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zastoupen jinou osobou,
zástupcem zadavatele obdobně smyslu § 43 zákona.

Identifikační údaje zástupce zadavatele
Název

Centrum investic, rozvoje a inovací

Sídlo

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČO

712 18 840

Kontaktní údaje zástupce zadavatele
ID DS

9uekgyt

e-mail

vz@cirihk.cz
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Úvodní informace
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ nebo zákon“) v rámci zavedeného
dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“).
Této veřejné zakázky se mohou účastnit pouze dodavatelé zařazení do DNS. Dodavatelé, kteří
nebyli zařazeni do DNS, se nemohou této veřejné zakázky účastnit a podat nabídku. Tito dodavatelé
však mohou podáním žádosti o účast podle ustanovení § 140 ZZVZ o zařazení požádat, a to
kdykoliv po celou dobu trvání DNS.
Vybraný dodavatel realizuje předmět veřejné zakázky vždy v souladu s právními předpisy
vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.
Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávací podmínky veřejné zakázky. Předpokládá se, že se
dodavatel se zadávacími podmínkami v plném rozsahu seznámil a že jim porozuměl.
Zpracovatelem zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 36 odst. 4 zákona je zástupce
zadavatele. Zástupce zadavatele zpracoval zadávací podmínky v souladu s pokyny zadavatele.

Elektronický nástroj
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/dns_display_2.html
Veškeré úkony včetně podání nabídky může dodavatel provést pouze elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podmínkou podání nabídky v elektronické
podobě je dokončená registrace a přihlášení dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.
Všechny dokumenty, které musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele, je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované
podobě (např. ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele.
Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené
obchodní firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální
velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 150 MB. Počet
vkládaných souborů omezen není.
Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese
https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na
kontaktní e-mail zástupce zadavatele vz@cirihk.cz.
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení rákosu a třtiny křovištní
křovinořezem ve dvou sečích na části parcely p. č. 595/3 a p. č. 620/14 v k. ú. Semechnice o výměře
cca 0,4 ha. Pokosená biomasa bude po každé seči z lokality odstraněna. Dále bude provedena
jedna seč bezkolencových lučních porostů o výměře cca 0,2 ha na části parcely p. č. 595/3 v k. ú
Semechnice. Veškerá biomasa vzniklá kosením bude důsledně vyhrabána a odvezena z území
přírodní památky Broumarské slatiny a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v
souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.
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Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován:
•

přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek (dále také jako „výzva“) – návrh smlouvy o dílo;

•

přílohou č. 2 výzvy – specifikace předmětu plnění a mapový zákres.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
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77100000-1

Zemědělské služby

77300000-3

Zahradnické služby

77312000-0

Služby související s odstraňováním plevele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 30.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. Překročení
hodnoty maximální nabídkové ceny bude zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení.
Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky.
Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné
zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.
Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky.

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny
následujícím způsobem:
a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem,
ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě
obvyklou;
b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech
podaných nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;
c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech
podaných nabídek, mimo nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.
Při výpočtu mimořádně nízké nabídkové ceny výše uvedeným způsobem se nepřihlíží k nabídkám,
které překročily zadavatelem stanovenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenu.
V případě, že je nabídková cena účastníka mimořádně nízkou, bude zadavatel postupovat obdobně
§ 113 zákona. Není vyloučeno, aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou
i v jiných případech.
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Hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídky budou podle hodnotícího kritéria hodnoceny
tak, že budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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Předmětem hodnocení je vždy celková cena plnění v korunách českých (CZK) bez daně z přidané
hodnoty (DPH) uvedená v krycím listu nabídky.
V případě, že dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede tuto skutečnost
v kolonce DIČ v krycím listu nabídky. Za jeho nabídkovou cenu se považuje konečná nabídková
cena (včetně DPH).
V případě shody hodnoty hodnoticích kritérií u nabídek, které by byly podle hodnoticího kritéria
hodnoceny jako nejvýhodnější, bude jako ekonomicky nejvýhodnější hodnocena nabídka vzešlá
z náhodného losování mezi dotčenými účastníky. Dotčení účastníci mají právo být losování přítomni.
O konání losování budou dotčení účastníci zadavatelem informování v dostatečném předstihu.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky
Dodavatel splní předmět veřejné zakázky v termínech od 01. 06. 2020 do 30. 09. 2020.
Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Semechnice. Bližší specifikace doby a místa
plnění je uvedena v příloze č. 2 výzvy – specifikaci předmětu plnění a mapovém zákresu.
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Obchodní a další smluvní podmínky
Obchodní a další smluvní podmínky jsou stanoveny návrhem smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy.
Návrh smlouvy je závazný. Návrh smlouvy není povinnou součástí nabídky a dodavatel ji
nemusí vložit do nabídky. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem v podobě dle
zadávacích podmínek a doplněná o údaje z nabídky vybraného dodavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Prohlídka místa plnění
Vzhledem k veřejné přístupnosti místa plnění zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.
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Podmínky sestavení a podání nabídek
Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložení následujících dokumentů:
1. Krycí list nabídky
Dodavatel na označených místech vyplní krycí list nabídky dle přílohy č. 3 – krycí list
nabídky. V krycím listu bude uvedena nabídková cena v požadovaném členění.
2. Plná moc
Dodavatel předloží doklad o udělení plné moci osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
jedná-li v případě podání jeho nabídky osoba odlišná od osoby (osob) uvedené ve
veřejném rejstříku či jiné obdobné evidenci. V případě, že nabídku podává přímo osoba
oprávněná jednat za dodavatele dle zápisu ve veřejném rejstříku či obdobné evidenci,
plná moc se nevyžaduje.
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Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 25.

05. 2020 v 10:00 hod.
4

Lhůta pro podání nabídek byla zkrácena v souladu s § 141 odst. 2 zákona na základě souhlasu
všech dodavatelů zařazených do příslušné kategorie DNS.
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Otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je
neveřejné.

11

Závěrečná ustanovení
Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to bez uvedení důvodu. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevzniká v souvislosti s tím dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel může obdobně § 46 zákona požadovat objasnění nebo doplnění údajů v nabídce
účastníka.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru
dodavatele nebo sdělení o zrušení řízení na profilu zadavatele obdobně dle § 53 zákona. V takovém
případě se dokumenty považují za doručené všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
Náklady spojené se změnou zadávacích podmínek vzniklé na straně dodavatelů zadavatel nehradí.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
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Přílohy zadávací dokumentace
1. Návrh smlouvy o dílo
2. Specifikace předmětu plnění a mapový zákres
3. Krycí list nabídky

Za zástupce zadavatele v Hradci Králové dne 18. 5. 2020

Digitálně podepsal

JUDr. Bc.
JUDr. Bc. Lukáš Korych
2020.05.18
Lukáš Korych Datum:
19:26:36 +02'00'
………………………….
JUDr. Bc. Lukáš Korych
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