Zadávací dokumentace k veřejné zakázce:
“Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 – 2014 “
1. Název a předmět veřejné zakázky

Název:
Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 – 2014
Zveřejněno v IS VZ US : 7202012009526
Předmět:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a více
uchazeči pro realizaci činností, vyplývajících z projektu OPŽP “Stabilizace lesů” na roky 2012 2014.
Zakázka je členěna na části. Části zakázky, ve kterých bude uzavřena rámcová smlouva, jsou
podrobně specifikovány v technologických listech, které jsou přílohami této zadávací
dokumentace a přílohou rámcové smlouvy.
Území NP Šumava je členěno na části spravované územním pracovištěm (ÚP). Území Národního
parku je upřesněno mapou, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Zakázky na základě rámcové smlouvy budou zadávány na základě výzev k podání nabídek, ve
kterých bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět konkrétní zakázky a
budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy (plnění – jako činnosti
dle technologického listu), místo plnění, doba plnění, předpokládaná hodnota plnění, maximální
akceptovatelná cena a případně další speciální podmínky plnění. Akceptací nabídky vznikne
povinnost dodavatele akceptované plnění z jeho nabídky provést. Tento proces je pracovně
označen jako minitendr.
Celková maximální předpokládaná hodnota všech činností na realizaci projektu do 30.11.2014
nepřesáhne 6.180.360,- Kč bez DPH.
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Předpokládaná celková hodnota všech částí zakázky, na které bude uzavřena rámcová
smlouva, a které budou zadány do 31.10.2014, může dosáhnout 6.180.360,- Kč bez DPH.

Předpokládaný informativní objem jednotlivých částí rámcové smlouvy je:
Část
VZ
101
102
104
108
109
111

Kód
činnosti
PČ 011
PČ 016
PČ 018
PČ 025
PČ 026
PČ 027

Název činnosti
Obnova lesa
Stavba nových individuálních ochran
Výstavba nových oplocenek
Prořezávky
Oprava a údržba oplocení
Stavba oplocení přezimovacích obůrek pro zvěř

Celkový
objem
2500
900
1500
25400
1000
210

TJ
ks
ks
m
hod
hod
m

Doba trvání rámcové smlouvy je do 30.11.2014. Platnost rámcové smlouvy může skončit
nejen uplynutím uvedené doby, ale také vyčerpáním zadavatelem vymezených finančních
prostředků
ve
výši
6.180.360,-Kč
bez
DPH
(slovy
šestmilionůstoosmdesáttisíctřistašedesátkorunčeských) při realizaci jednotlivých minitendrů.

Předpokládaný počet uchazečů se kterými hodlá zadavatel uzavřít rámcovou smlouvu je max.
60. Maximální počet účastníků rámcové smlouvy je 60.
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním
předpisem (CPV kód):
77200000-2
77211500-7
77211600-8
77230000-1

Služby v oblasti lesnictví
Péče o lesní porost
Vysazování stromů
Služby související s lesnictvím
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2. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
IČ/DIČ:
Sídlo:
Statutární orgán:
Pověřená osoba:
- tel.:
- email:

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
příspěvková organizace
00583171/ CZ00583171
Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01
ředitel příspěvkové organizace PhDr. Jan Stráský
JUDr. František Zbořil
388 450 219
frantisek.zboril@npsumava.cz

3. Obchodní podmínky
Místo plnění zakázky
Zakázka bude plněna v územích dle organizačního členění územního pracoviště a to
dle potřeb upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek (tzv. minitendrech).
Adresy pro administraci jednotlivých plnění zadavatele jsou tato:
-

Správa NP a CHKO Šumava – ÚP Prášily, Prášily č. p. 141, 342 01 Sušice
Správa NP a CHKO Šumava – ÚP Srní, Srní č. p. 58, 341 92 Kašperské Hory
Správa NP a CHKO Šumava – ÚP Modrava, Modrava č. p. 90, 341 92
Kašperské Hory
Správa NP a CHKO Šumava – ÚP Borová Lada, Borová Lada č. p. 1, 384 92
Borová Lada
Správa NP a CHKO Šumava – ÚP České Žleby, České Žleby č. p. 4, 384 44
Stožec
Správa NP a CHKO Šumava – ÚP Stožec, Nová Pec č. p. 73, 384 62 Nová Pec

V rámci plnění lesnických činností zadavatel může upřesnit přesnou lokaci územního
plnění zakázky až na úroveň konkrétního pracoviště, zpravidla jednoho nebo více
lesních porostů. Lesní porosty vždy vycházejí z organizačního členění, tzn. nacházejí se
vždy na území příslušného územního pracoviště. Místo plnění bude vždy oznámeno při
vyhlášení minitendru.

Všeobecné obchodní podmínky
Nedílnou součástí rámcové smlouvy i každé realizační smlouvy, jakož i zadávacích
podmínek jsou všeobecné obchodní podmínky, dopravní řád (dopravní řád je možné
stáhnout na adrese http://www.npsumava.cz/gallery/15/4741-dopravni_rad_2012.pdf
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Uchazeč je povinen se s těmito dokumenty před podáním nabídky seznámit a v nabídce
prohlásit, že se s nimi seznámil, a že bude v rámci zadávacích řízení na základě
rámcové smlouvy, jakož i při plnění smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy
(realizačních smluv) postupovat v souladu s nimi.
Podávání nabídek do vyhlášených minitendrů, přijímání provozních pokynů k plnění
díla jako i vedení komunikace se zadavatelem je nutné provádět prostřednictvím těch
územních pracovišť, která vyhlásila minitendr, a dále též určenými způsoby ve vztahu
k všeobecným obchodním podmínkám nebo konkrétním minitendrům. Výjimky tvoří
pouze administrativní změny smluvního vztahu - rámcové smlouvy, nebo stížnosti na
postup zaměstnanců zadavatele, když tyto budou vypořádávány v sídle zadavatele.
Vyhlašování jednotlivých minitendrů a rozsah jejich plnění je ovlivněn následující
skutečnostmi, které musí dodavatel zohlednit při plnění každé veřejné zakázky na
základě rámcové smlouvy:
a) přidělení finančních prostředků, zejména dotačních,
b) klimatické podmínky ovlivňující jak vlastní výkon činnosti na konkrétním
místě plnění, tak sjízdnost komunikací,
c) požadavek na okamžitou komunikaci se zaměstnanci dodavatele zajišťující
činnost (nástup na pracoviště, průběh plnění, ukončení plnění na pracovišti, zahájení
soustřeďování dříví),
d) povinnosti v souvislosti s omezenou možností pohybu vozidel na
komunikacích.
Dodavatel musí vzít v úvahu, že pro administraci nabídek do minitendru a administraci
plnění ze smlouvy je nutné provádět úkony v prostředí informačního systému LesIS,
který je dostupný dálkovým přístupem na adrese (https://lesis.npsumava.cz). Zde, je
rovněž vedena evidence prostředků a pověřených osob dodavatele, a dále podobné
informace k probíhajícímu plnění, které je nutné pořizovat také za aktivní součinnosti
dodavatele. Komunikace s informačním systémem LesIS probíhá pomocí dálkového
přístupu a také prostřednictvím emailu.
Zadavatel požaduje přesnou evidenci průběhu plnění včetně záznamu jednotlivých
provozních pokynů a za tím účelem je nutná součinnost dodavatele také v případě, že
úkony při plnění provádí pověřená osoba zadavatele.

4. Technické podmínky
Souhrn technických popisů, který vymezuje požadované technické charakteristiky a
požadavky na předmět zakázky, je uveden v bodu č. 10. této zadávací dokumentace. Pokud
je v dokumentaci dle bodu č. 10. této zadávací dokumentace použito obchodních označení
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určitých výrobků, platí, že je toto použito pouze jako deklarace technických vlastností a lze
použít vhodný ekvivalent.

5. Varianty nabídky
Nejsou připuštěny

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč si v rámci tohoto zadávacího řízení – (veřejné zakázky) vybere ty části zakázky
(činnosti), do kterých hodlá podat nabídku [každá činnost představuje část veřejné zakázky a
každé části odpovídá jeden technologický list]. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech
částí, některých částí nebo jen do jedné části.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu ke každé části zakázky, do níž hodlá podat nabídku.
Nabídkovou cenu stanoví ve vztahu k tzv. základní technologii, která je popsána v
technologickém listu a s ohledem na předpokládanou dobu trvání rámcové smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to bez DPH [rámcová nabídková cena je označena
zkratkou RCTJ]. Bude uvedena v přehledovém listu rámcové smlouvy. Nabídková cena bude
v případě uzavření rámcové smlouvy s konkrétním uchazečem součástí rámcové smlouvy.
Zadavatel nebude akceptovat nabídkové ceny v částech zakázky, které přesáhnou částky
uvedené zadavatelem v technologických listech jako maximální ceny [MCTJ].
Nabídková cena bez DPH je cenou konečnou a bude cenou maximální pro celou dobu trvání
rámcové smlouvy [RCTJ]. Cena dle rámcové smlouvy může být dále omezena dle
všeobecných obchodních podmínek. V rámci nabídky v minitendru může zájemce nabídnout
jen cenu stejnou [RCTJ] nebo nižší [nabídková cena do minitendru je označena zkratkou
NCTJ].
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy se změní sazba DPH v
průběhu trvání rámcové smlouvy.
Uchazeč je povinen u každé nabízené činnosti uvést minimální denní kapacitu [MDK]. Ta
nesmí být menší než průměrný výkon za normoden dle technologického listu.
Uchazeč může uvést u každé nabízené činnosti minimální objem zakázky v TJ, pod který
nemá zájem realizovat plnění [MOZ]. Tento objem může v rámci nabídky do minitendru
snížit [SMOZ]. MOZ však nesmí být menší než MDK.
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7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka podepsaná uchazečem nebo jeho oprávněným zástupcem bude předložena v jednom
vyhotovení v písemné formě v českém či slovenském jazyce. V případě, že za uchazeče
jedná zástupce, je povinen doložit plnou moc nebo zmocnění k jednání (prokurista předkládá
výpis z obchodního rejstříku).
Horní část-první list nabídky tvoří tzv. krycí list nabídky.Jednotlivé listy nabídky musí být
spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci, očíslované nepřerušovanou
číselnou řadou. Druhá stránka (součást krycího listu) bude obsahovat přehled jednotlivých
dokumentů s uvedením stránky nabídky. Součástí nabídky bude jedno vyhotovení návrhu
rámcové smlouvy a další dvě vyhotovení budou přiložena volně k nabídce. Všechna
vyhotovení musí být podepsána uchazečem nebo jeho oprávněným zástupcem (v případě
jednání zástupce musí být ke každému vyhotovení rámcové smlouvy doložena plná moc
nebo zmocnění k jednání). Všechna vyhotovení rámcové smlouvy musí obsahovat všechny
neodnímatelné přílohy uvedené v rámcové smlouvě.
Uchazeč je dále povinen zkráceným podpisem – parafou - označit zbývající listy nabídky,
včetně všech neodnímatelných příloh.
V případě, že uchazeč hodlá plnit zakázky na základě rámcové smlouvy prostřednictvím
subdodavatele nebo subdodavatelů, je povinen tuto skutečnost uvést již v nabídce a provést
identifikaci subdodavatelů pro každou část zakázky na samostatném listu. Uchazeč, který
podal nabídku v zadávacím řízení a bude mít uzavřenou rámcovou smlouvu, nesmí být po
dobu trvání rámcové smlouvy současně subdodavatelem jiného uchazeče. Uchazeč po dobu
trvání rámcové smlouvy nesmí být při plnění zakázek na základě rámcové smlouvy
subdodavatelem žádného subjektu, který plní zakázku na základě rámcové smlouvy
(subdodavatel subdodavatele). Porušení tohoto ustanovení je porušením zákona a hrubým
porušením rámcové smlouvy, jako i tzv. „realizačních smluv“ uzavřených na základě
rámcové smlouvy. Uchazeč je pro plnění zakázky na základě rámcové smlouvy oprávněn
plnit zakázky pouze těmi subdodavateli, které identifikoval v podané nabídce. Zadavatel je
oprávněn ve výzvě k podání nabídky (minitendru) povolit provedení prací subdodavatelem,
který nebyl uveden v nabídce na uzavření rámcové smlouvy.
V případě plnění formou subdodávek je uchazeč povinen k nabídce připojit prohlášení
subdodavatele o tom, že se bude podílet na plnění zakázky a bude dodržovat všechny
povinnosti stanovené pro uchazeče, resp. zájemce.
Uchazeč si může vymínit, že hodlá plnit zakázky jen na území konkrétních územních
pracovišť. V tomto případě však nemůže podat nabídku do minitendrů vyhlášených na jiných
územních pracovištích, pokud zadavatel ve výzvě nestanoví jinak.
Uchazeč je povinen u každé nabízené činnosti uvést minimální denní kapacitu [MDK]. Ta
nesmí být menší než průměrný výkon za normoden dle technologického listu.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítkem
nebo podpisem uchazeče a zřetelně označené „Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů
2012-2014”, NEOTEVÍRAT - NABÍDKA“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje o
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uchazeči obsahující firmu (jméno), sídlo, právní formu, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo a adresa uchazeče pro doručování.
Nabídka musí být doručena do 9.5. 2012 do 09:30 hodin do sídla zadavatele 1. máje
260/19, 385 01 Vimperk – pracoviště podatelna. Nabídka může být doručena prostřednictvím
doručovací služby nebo osobně.
Datum otevírání obálek je 9.5. 2012 od 10:00 hodin v sídle zadavatele.
Pro otevírání obálek je ustanovena komise pro otevírání obálek. Jednání komise pro otevírání
obálek se za každého dodavatele může účastnit vždy maximálně 1 zástupce, a to až do
naplnění kapacity místnosti. O přítomných osobách bude pořízena prezenční listina, pokud
tomu nebudou bránit technická omezení (nadměrná účast dodavatelů). Při otevírání obálek
bude provedena kontrola úplnosti nabídek. Vzhledem k počtu uchazečů a předpokládané
administrativní náročnosti může jednání komise pokračovat do nočních hodin. V průběhu
otevírání obálek může předseda komise nařídit přestávku.

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících
kritérií
Jediným hodnotícím kritériem pro uzavření rámcové smlouvy je výše nabídkové ceny bez
DPH za technickou jednotku při dodržení zadávacích podmínek [RCTJ]. Nabídková cena v
každé části nesmí přesáhnout cenu maximální [MCTJ] stanovenou pro každou část a
uvedenou v technologickém listu činností.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že součástí zadávacích podmínek jsou informace k
zohlednění skutečnosti, že činnosti budou plněny na území Národního parku Šumava a to
způsobem šetrného přístupu včetně sanačních prací tak, jak jsou popsány v jednotlivých
částech zakázky, tj. činnostech - technologických listech - v souladu s dalšími smluvními
podmínkami.
Pokud uchazeč neuvede u nabízené části zakázky (činnosti) minimální denní kapacitu [MDK]
nebo ji uvede menší než průměrný výkon za normoden dle technologického listu v dané části,
nebude jeho nabídka v této části hodnocena. Stejně nebude hodnocena nabídka v části, pokud
dodavatel uvede nepovinnou hodnotu MOZ menší než povinnou hodnotu MDK.
Pokud uchazeč uvede v nabídce tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu, může být tato
nabídka v souladu s ust. § 77 zákona č. 137/2006 Sb. vyřazena.
Rámcová smlouva bude uzavřena s těmi uchazeči, jejichž nabídková cena bez DPH se umístí
na některé pozici 1 až 60, a to v rozsahu částí, do kterých podali nabídku.
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9. Požadavky na kvalifikaci uchazeče a technické
kvalifikační předpoklady
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel dle §53 odst.1) zákona č.
137/2006 Sb.
a) který 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, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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,
b) který 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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,
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e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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,
h) který 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,
i) který 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 předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomovně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního předpisu
l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele
m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem
akcií vyšším než 10 %
(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
[odstavec 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. a) až m)].
2. Požaduje se splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č.
137/2006 Sb.
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
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.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že pokud dodavatel podniká na základě živnostenského
oprávnění, je v souladu s § 10 odst. 3 živnostenského zákona za takový doklad nutné
považovat pouze výpis z živnostenského rejstříku či kopii tohoto výpisu, nikoli pouhou
kopii živnostenského listu.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii nebo v neověřeném výpisu z
evidence. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3. Pro některé části veřejné zakázky se vyžaduje splnění technických kvalifikačních
předpokladů dle §56 odst.2 písm e) písm h) zákona č.137/2006 Sb.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé vybrané části veřejné
zakázky prokáže dodavatel, který předloží:
-

a) přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít
uchazeč při plnění veřejné zakázky k dispozici v rozsahu těch částí veřejné zakázky, do
kterých hodlá podat nabídku (dle § 56 odst. 2) písmeno h) zákona č. 137/2006 Sb).
Specifikace těchto pomůcek je vždy uvedena na technologickém listu činnosti, včetně
způsobu doložení rozdílně, dle každé části zakázky, viz.článek 14 této ZD.

-

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb. Splnění daného kvalifikačního předpokladu bude uchazečem
prokázáno doložením příslušného dokladu o způsobilosti (např. doložením osvědčení o
proškolení na práce s motorovu pilou). Konkrétní požadovaný rozsah těchto dokladů je
uveden na technologickém listu činnosti, včetně způsobu doložení, rozdílně, vždy dle
každé části zakázky dle článku 14 této ZD.

Technický kvalifikační předpoklad je prokázán doložením dokladu a způsobem uvedeným v
technologickém listu dle článku 14 této ZD. Dodavatel prokáže splnění technického
kvalifikačního předpokladu v minimální úrovni tím, že bude mít k dispozici alespoň jeden
kus požadovaného nástroje, pomůcky, či provozního nebo technického zařízení dle článku
9.3 a) nebo jedno osvědčení dle článku 9.3 b) této ZD.
Není-li na technologickém listu v dané části zakázky uveden požadavek na prokázání
technického kvalifikačního předpokladu, potom platí, že prokázání technického
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kvalifikačního předpokladu není v této části veřejné zakázky zadavatelem vyžadováno.
Shodně je toto uvedeno také v článku 14 této ZD.
V těch částech veřejné zakázky, kde z technologického listu vyplývá, že požadavek
zadavatele ke způsobu provedení dané technologie slouží pouze k účelu přiznání příplatku,
se technické kvalifikační předpoklady neprokazují. V takových případech jim však v případě
plnění na základě realizační smlouvy nemůže být příplatek přiznán nebo bude-li z
technologických důvodů požadováno provedení touto příplatkovou technologií již při
vyhlášení minitendru, nemohou podat nabídku do tohoto minitendru. Pokud si dodavatel
v průběhu trvání rámcové smlouvy pořídí příplatkovou technologii, postupuje v souladu
s všeobecnými obchodními podmínkami (po písemném oznámení je mu daná příplatková
technologie vyznačena a je mu umožněno podat nabídku do minitedru, který tuto
příplatkovou technologii vyžaduje).

4. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů
Dodavatel je v souladu s ust. § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách oprávněn splnit
kvalifikaci podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona o veřejných zakázkách v chybějícím
rozsahu prostřednictvím subdodavatele.
V takovém případě je dodavatel povinen v nabídce předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) zákona o veřejných zakázkách subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) až d) zákona o veřejných zakázkách.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

5. Společná nabídka více dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona o
veřejných zakázkách musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 0. ZD
použije obdobně.
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Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou v souladu s § 51 odst.
6 zákona o veřejných zakázkách povinni přiložit k nabídce originál nebo úředně ověřenou
kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv
třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a
nerozdílně.
6. Zahraniční dodavatel
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání,
případně bydliště, a to v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
7. Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikace
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději
do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

10. Dokumentace a technické popisy
Specifikace každé části zakázky je uvedena v technologickém listu činností, který je součástí
této zadávací dokumentace a současně tvoří nedílnou přílohu rámcové smlouvy.

11. Poskytování zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace, včetně všech příloh,je poskytována elektronicky na základě
žádosti generované prostřednictvím http://www.npsumava.cz/cz/1039/sekce/verejne-zakazky/ .
Dotazy k zadávací dokumentaci je nutno adresovat na pověřenou osobu zadavatele
prostřednictvím emailu. Elektronického průvodce je možno použít bezplatně.

12/14

12. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena s ohledem na
druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky na 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

13. Spolufinancování zakázky
Po dobu trvání rámcové smlouvy budou minitendry spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie –
Operačního programu životního prostředí (OPŽP).
Uchazeč bude povinen při podání nabídky jako i následném plnění zakázky postupovat dle
Manuálů pro publicitu OPŽP 2007-2013. Uchazeč je dále v průběhu realizace minitendru
povinen dodržovat podmínky Manuálu vizuální identity a publicity ESF a ERDF v ČR.
Uchazeč je povinen se s uvedeným manuálem publicity před podáním nabídky seznámit a
v nabídce do minitendru prohlásit, že se s ním seznámil, a že se zavazuje zásady a povinnosti
v něm uvedené dodržovat.

14. Prokázání technických kvalifikačníchpředpokladů k
jednotlivým částem veřejné zakázky
Je uvedeno v příloze ZD - jednotlivé technologické listy - kvalifikační předpoklady zvláštní technologie

15. Součásti a přílohy zadávací dokumentace
−
−
−
−

Zadávací dokumentaci tvoří:
tento základní dokument,
závazný návrh rámcové smlouvy,
všeobecné obchodní podmínky (VOP),
dopravního řád zadavatele,veřejně dostupný dálkovým přístupem
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−
−
−
−
−

technologické listy,
informace o území zadavatele a jeho členění (mapa),
vzor pro uvedení subdodavatele a jeho prohlášení,
základní návod pro práci s LesIS
manuál pro publicitu OPŽP 2007-2013,veřejně dostupný dálkovým
přístupem na adrese: http://www.opzp.cz/

Správa NP a CHKO Šumava
PhDr. Jan Stráský
ředitel
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