OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34, IČ 00488216
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
RÁMCOVÁ DOHODA PRO LESNICKÉ ČINNOSTI V OBECNÍCH LESÍCH V k.ú. Moravské Knínice
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona), jako

veřejná zakázka malého rozsahu na služby
veřejným zadavatelem

OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34
IČ 00488216

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 3, písm. e) zákona, na veřejnou zakázku malého
rozsahu dle § 27, písm. a) zákona, s názvem: Rámcová dohoda pro lesnické činnosti
v obecních lesích v k. ú. Moravské Knínice (dále jen „veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části z důvodu zachování nezbytné návaznosti
jednotlivých poptávaných činností, schopností zadavatele reagovat na aktuální provozní
potřeby.
1. Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel:

OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34
IČ 00488216
Zastoupená starostou obce Jiřím Hanákem
Tel: 530 350 417, 724 230 556
e-mail: mkninice@volny.cz , starosta@moravskekninice.cz
www.moravskekninice.cz

2. Přesné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
a)
Jedná se o zadávací řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody s neomezeným
počtem úřadníků.
b)
Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27, písm. a)
zákona
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c)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem
a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a
pěstební práce.
d)
Zakázka není členěna na části.
e)
Předmět veřejné zakázky:
Druh činnosti

Norma

Těžba

1,61 Nh/m3 – 1m3+
1,67 Nh/m3 – 0,70-0,99
1,77 Nh/m3 – 0,50-0,69
1,90 Nh/m3 – 0,30-0,49
2,30 Nh/m3 – 0,20-0,29
1,01 Nh/m3 – 1m3+
1,04 Nh/m3 – 0,70-0,99
1,10 Nh/m3 – 0,50-0,69
1,22 Nh/m3 – 0,30-0,49
1,55 Nh/m3 – 0,20-0,29
1 Nh/m3

Přibližování

Přibližování potahem – svazkování
Vyklízení klestu
Ochrana proti okusu – Aversol letní
Ochrana proti buřeni chemicky
Ochrana proti buřeni mechanicky

73 Nh/ha
75 Nh/ha – svah
70-84 Nh/m3

Prořezávka
Asanace kůrovcové hmoty
Zalesnění + doprava+založení sazenic
Zalesnění + doprava + založení sazenic polo/odrostky
Příprava pro zalesnění – křovinořez/JMP
Instalace + rozvoz lapačů
Aplikace Hagopur
Harvestorový uzel
1m3+
0,70-0,99
0,50-0,69
0,30-0,49
0,20-0,29
Vyvážení 500m+
Ochrana proti myšovitým
Výřez vánočních stromků
Ochrana proti okusu – Morsuvin
0,5 Nh/100 ks
Oprava/stavba oplocenky
Ochrana proti klikorohu

f)
Jednotlivé zakázky budou na základě rámcové dohody zadávány postupem bez
obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132, odst. 3 písm. b) zákona.
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g)
Smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem bude uzavírán měsíčně formou
objednávek.
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému (CPV kódy):
77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77211500-7 Péče o lesní porost
77211600-8 Vysazování stromů
77230000-1 Služby související s lesnictvím
77231200-0 Hubení lesních škůdců
77211000-2 Služby související s těžbou dřeva
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
a)
Rámcová dohoda s více účastníky bude uzavřena na dobu určitou, a to od 9. 7. 2019
do 8. 7. 2020. Platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale
také vyčerpáním zadavatelem vymezených finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč
bez DPH (slovy Dva miliony korun českých).
b)
V rámci plnění lesnických činností zadavatel upřesní přesnou lokaci územního plnění
zakázky na úroveň konkrétního pracoviště, zpravidla jednoho nebo více lesních porostů.
Lesní porosty vycházejí z lesního hospodářského plánu.
5. Předpokládaná hodnota zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky 2.000.000 Kč bez DPH. Tato částka je stanovena
jako maximální a nepřekročitelná.
6. Předpokládaný počet účastníků rámcové dohody
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s více účastníky. Nabídku na veřejnou zakázku
zadávanou na základě rámcové dohody může podat pouze účastník rámcové dohody, který
byl vyzván k podání nabídky § 131 zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena se všemi
oslovenými dodavateli, kteří podají nabídku a splní požadavky zadavatele stanovené v této
zadávací dokumentaci a požadavky stanovené zákonem.
7. Postup při zadávání zakázek na základě rámcové dohody
Dílčí realizační smlouvy budou uzavírané postupem podle § 132, odst. 3 písm. b) zákona
formou měsíčních objednávek, ve kterých bude přesně vymezen předmět konkrétní zakázky,
místo plnění, doba plnění, hodnota plnění, případně další speciální podmínky.
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Účastník jako nabídkovou cenu stanoví jednotkovou cenu za provedení všech
činností, které jsou předmětem plnění rámcové dohody.
b) Zadavatel účastníky upozorňuje, že nabídková cena uvedená účastníkem v nabídce na
uzavření rámcové dohody nemá vliv na výběr účastníků rámcové dohody. Rámcová
nabídková cena je pouze maximální cenou, kterou účastník sám nemůže překročit.
Nabídková cena bez DPH je cenou maximální pro celou dobu trvání rámcové dohody.
9. Požadavky na prokázání kvalifikace
a)
Dodavatel musí prokázat způsobilost dle ustanovení § 74 zákona (příloha č. 1)
b)
Dodavatel musí prokázat způsobilost podle § 77 zákona – výpis z živnostenského
nebo obchodního rejstříku.
c)
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý ze společníků v plném rozsahu
samostatně. Prokázání splnění ostatní kvalifikace musí prokázat všichni společníci společně.
Podává-li nabídku více osob společně, jsou povinni doložit v nabídce, že všichni tito
dodavatelé ponesou odpovědnost za plnění předmětu zakázky vůči zadavateli a jakýmkoliv
třetím osobám společně a nerozdílně. Dodavatel tento požadavek doloží kopií smlouvy či
jiného dokumentu, ze kterého bude daná skutečnost vyplývat.
10. Místo plnění zakázky
Obecní lesy vedené na LV č. 1 vlastník Obec Moravské Knínice, k.ú. Moravské Knínice

11. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky účastníků budou hodnoceny v souladu s § 114, odst. 1 zákona podle jejich
ekonomické výhodnosti.
12. Podmínky vydávání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude předána jednotlivým osloveným dodavatelům elektronicky.
13. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v řádně uzavřené
obálce, opatřené označením obchodní firmy/ názvu/jménem a příjmením dodavatele.
V nabídce musí být uvedeny všechny dokumenty uvedené v odst. 15, této zadávací
dokumentace. Účastník předloží nabídku v jednom vyhotovení – originále.
Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
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Obálka musí být označena nápisem: „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti v obecních
lesích v k. ú. Moravské Knínice“.
14. Předpokládaný termín zahájení plnění
a) Datum předpokládaného zahájení plnění zakázky – 9. 7. 2019
15. Obsah nabídky
a) Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
b) Seznam činností dodavatele
c) Cenová nabídka
d) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (čl. 9)
16. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2019 ve 12 hodin.
Nabídky budou přijímány v listinné podobě v sídle zadavatele na adrese Kuřimská 99,
Moravské Knínice 664 34, poštou nebo osobně.
Okamžik doručení nabídky je okamžik fyzického převzetí podatelnou zadavatele na adrese
uvedené výše.
Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.
17. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne dne 2. 7. 2019 ve 13 hodin v sídle zadavatele na adrese
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34.
Otevírání obálek je neveřejné. Uchazečům bude písemně oznámeno, zda byli vybráni k
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoli a čí nabídka byla vybrána.

18. Ostatní podmínky
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
b) Dle §2e Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je
vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
19. Přílohy zadávací dokumentace
a) Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče
b) Návrh rámcové dohody
c) Předmět veřejné zakázky
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d)
e)
f)
g)
h)

Cenová nabídka s cenou maximální
Seznam činností dodavatele
Vzor prohlášení podle § 74 zákona
Mapa katastru
Stav majetku – lesní pozemky

20. Datum výzvy: 25.06.2019

Jiří Hanák v.r.
Starosta obce
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