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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zpracování Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod ORP
Kopřivnice s platností do 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023

Předmět zakázky

služba – zpracování lesní hospodářské osnovy podle zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování

Datum vyhlášení zakázky

29. 11. 2012

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Jaroslav Jiřík, tel. – 556 879 786, e-mail: jaroslav.jirik@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

zpracování lesní hospodářské osnovy podle § 25 a § 26 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o
lesním hospodářském plánování a v souladu s návrhem smlouvy o dílo,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení. Lesní hospodářská osnova bude
zpracována pro zařizovací obvod ORP Kopřivnice s platností od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. V zařizovacím obvodu ORP Kopřivnice bude
osnova zpracována pro 750 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa

Termín plnění

1. 4. 2013 – 30. 4. 2014
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace, pokud předloží:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

1. platné pravomocné rozhodnutí o udělení licence ke zpracování
lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
2. oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor životního prostředí
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
3. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
4. seznam významných
posledních 3 letech

služeb

poskytnutých

dodavatelem

v

5. minimálně tři osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, která
budou prokazovat, že dodavatel v posledních třech letech (2010 –
2012) řádně realizoval (dokončil) pořízení lesní hospodářské
osnovy pro zařizovací obvod s minimální výměrou 750 ha
pozemků určených k plnění funkcí lesa, pro než byla zpracována
lesní hospodářská osnova, a to pro každou jednotlivou zakázku
samostatně
Lhůta pro podání nabídek

Do 7. 12. 2012 do 9:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Podatelna MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele
2. Krycí list nabídky (se specifikací ceny za 1 ha a ceny celkem bez
a s DPH)

Obsah nabídky

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace (viz část „Požadavky na
prokázání kvalifikace“) a to v originále nebo v úředně ověřené
kopii
4. písemný souhlas dodavatele se zveřejněním hodnocení nabídek
včetně zveřejnění příslušné smlouvy
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zpracování Lesní hospodářské osnovy
pro zařizovací obvod ORP Kopřivnice s platností do 1. 1. 2014 do
31. 12. 2023 – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

Forma podání nabídek

Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Zpracování Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací
obvod ORP Kopřivnice s platností do 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 –
NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 12. 2012. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je pak svým návrhem vázán až
do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 28. 2. 2013

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Další požadavky

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen do 15
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Odbor životního prostředí
dnů od oznámení výsledku zadávacího řízení poskytnout potřebnou
součinnost tak, aby v tomto termínu došlo k uzavření smlouvy o dílo.
Pokud uchazeč neposkytne potřebnou součinnost tak, aby mohla být
smlouva ve lhůtě podle věty první uzavřena, může uzavřít zadavatel
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.

Práva zadavatele a další
ujednání

• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení či odmítnutí
všech nabídek bez udání důvodu.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích
podmínek, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění
podmínek zadání nebo z vlastního podnětu. Případnou změnu obsahu
oznámí zadavatel na webových stránkách města Kopřivnice
• V případě, kdy nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, může hodnotící
komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud
zájemce mimořádně nízkou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo
hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako nedostatečné,
nabídku vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení.
• Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Přílohy oznámení

Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo

Digitálně podepsal Ing. Hynek Rulíšek
Datum: 28.11.2012 13:06:31 +01:00

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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