Č. j. UHUL/809/2020/EaP

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
Název veřejné zakázky:

Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění v chráněné
oblasti Aragvi (Gruzie)

1. Informace o zadavateli:
Zadavatel:

ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu zřízená MZe ČR

Adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
00020681
neplátce DPH

Administrace zakázky:
Telefon:
E-mail:

Rudolfa Šnajdrová,
321 021 120
snajdrova.rudolfa@uhul.cz

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL

2. Předmět veřejné zakázky:

Název dodávky

CPV

Měrná
jednotka

Množství

Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum
veřejného mínění v chráněné oblasti Aragvi
(Gruzie)

79320000-3

komplet

1

Předpokládaná celková hodnota v Kč bez DPH:

Předpokládaná hodnota je zároveň i hodnotou maximální.
~1~

390 000,-

3. Základní technická specifikace

V rámci mezinárodního projektu s názvem „Implementace trvale udržitelného
lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“ (dále jen „Projekt“) zajištění osvětové
kampaně pro místní komunity a průzkumu veřejného mínění.
Cílem průzkumu a osvěty bude:
• Zjistit, jaký je vztah veřejnosti k lesům a k využívání dříví, ověřit, zda jsou si
běžní lidé vědomi přínosů ochrany přírodních zdrojů a jaké hlavní problémy
lesů vnímá široká veřejnost.
• Posílit pozitivní dopady projektových aktivit s ohledem na využívání lesních
zdrojů.
• Přispět ke změně postojů k využívání lesů.
V této aktivitě se předpokládají tyto kroky:
• Zjištění názorů veřejnosti – vstupní a výstupní dotazník – ověření situace a
možného dopadu projektu na cílovou skupinu.
• Příprava a distribuce informačních letáků.
• Informační podpora při organizaci ukázky těžby dřeva spojené s
informováním veřejnosti o projektu.
• Podpora při přípravě naučné stezky, případně při aktivitách lesní pedagogiky.
• Osvětová akce ve školách – v závěru promítání dokumentu o projektu
spojené s distribucí dotazníku ověřujícího dopad projektu.
• Součinnost a aktivní sdílení informací s dalšími členy týmu Projektu.
Specifikace chráněné oblasti Aragvi (CHO Aragvi):
V nově vzniklé CHO Aragvi žije podle censu z r. 2014 asi 1 400 stálých
obyvatel, v létě se jejich počet rozrůstá až na 5 000 obyvatel. Většinou se jedná o
širší rodiny trvale bydlících osob, které se do oblasti vrací na letní sezonu.
Na jedné straně by mělo vyhlášení CHO Aragvi znamenat mírné omezení
běžného způsobu hospodaření v lesích a omezení využití přírodních zdrojů, na
straně druhé přinese pro veřejnost nové příležitosti. Dosavadní způsob využívaní
lesa, zejména těžby, bude probíhat podobně, ovšem koncepčně, s menším
tlakem na tento přírodní zdroj.
Zkvalitnění péče o les by mělo přinést kromě zachování přísunu potřebného
palivového dříví také zefektivnění jeho zpracování a zvýšení jeho kvality.
Existence APL bude znamenat optimalizaci tlaku na těžbu pro klienty z jiných
regionů a tím zachování cenných ekosystémových funkcí lesů. Výstupy osvětové
kampaně budou rovněž zohledněny při zpracování hospodářských zásad a
doporučení (tzn. lesním hospodářském plánu).
Veškeré práce budou brát v úvahu pětiletou komunikační strategií trvale
udržitelného obhospodařování lesů, kterou sestavilo MEPA (viz návrh zákona
v příloze).
Časová náročnost:
• v každém roce realizace Projektu se předpokládá absolvování minimálně
jedné pracovní cesty do Gruzie.
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4. Doba a místo plnění:

Termín plnění:

od 1. 9. 2021 do 31. 5. 2024

Místo plnění:

Chráněná oblast Aragvi v Gruzii a její přilehlé okolí, Tbilisi

5. Způsob zpracování a podání nabídky:

•
•
•

Nabídka bude podána v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje EZAK
Zadavatel nebude akceptovat nabídky podané jiným způsobem (poštou,
osobně, emailem).
Nabídka bude obsahovat:
➢ vyhotovení návrhu smlouvy o dílo ve formátu. doc /Microsoft Word/, (po
vyhlášení vítěze bude možné smlouvu podepsat oboustranně elektronicky)
➢ doklady v prosté kopii, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, body
10.,11.,13. této ZD
➢ vyplněný Krycí list Příloha č. 1, cena s DPH
➢ vyplněné Čestné prohlášení Příloha č. 2
➢ předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
tento výpis nahrazuje doklad prokazující:
a) základní způsobilost, čestné prohlášení, příloha č. 2,
b) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel příjme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo
profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší
než 3 měsíce.

•
•
•
•

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohli zadavatele uvést v
omyl.
Nabídka bude zpracována v jazyce českém.
Variantní řešení se nepřipouští.
Zadavatel požaduje plnění v celém rozsahu nabídky.

6. Způsob zpracování ceny
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu
veřejné zakázky v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady (mzdové náklady, cestovní náklady, režijní náklady, ostatní
náklady) nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených
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zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena je cena konečná a
nepřekročitelná.

7. Lhůta pro podání nabídek:
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:
20. 8. 2021
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
30. 8. 2021 v 9:00 hodin

8. Otevírání obálek s nabídkami:
30. 8. 2021 v 9:00 hodin

9. Údaje o hodnotících kritériích:
Základním kritériem hodnocení je: Nejnižší nabídková celková cena včetně DPH
Váha: 100 %

V případě shodného výsledku rozhodne komise hlasováním.

10. Základní způsobilost:
Čestné prohlášení účastníka, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tedy že
splňuje základní způsobilost viz příloha č. 2.

11. Profesní způsobilost:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

12. Ekonomická kvalifikace:
Prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.
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13. Technická kvalifikace:
Doložit alespoň 2 projekty zadávaných rozvojovou agenturou, ze kterých se čerpali
znalosti s administrací apod.

14. Doklady o kvalifikaci:
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

15. Zadávací lhůta (se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit)
Délka zadávací lhůty:

Zadávací lhůta začíná běžet dnem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí 24. 9. 2021.

16. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)
e)

ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před ukončením hodnocení nabídek
vyzvat uchazeče k vysvětlení nabídky před ukončením hodnocení nabídek
všechny předložené nabídky odmítnout
kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu
zadávací řízení zrušit v případě nepřidělení finančních prostředků zřizovatelem

17. Seznam příloh k veřejné zakázce:
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7

Krycí list
Čestné prohlášení
Projektový dokument
Logický rámec projektu
Harmonogram projektu
Tabulka výstupů a aktivit projektu
Návrh Zákonu k vyhlášení CHO Aragvi v češtině
podepsal
Ing. Jaromír Digitálně
Ing. Jaromír
Vašíček, CSc.
Vašíček,
Datum: 2021.08.20
CSc.
10:19:58 +02'00'

V Brandýse nad Labem, dne 20. 8. 2021

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel ÚHÚL
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JuDr.
Radoslav
Staško

Digitálně podepsal
JuDr. Radoslav Staško
Datum: 2021.08.20
09:34:30 +02'00'

Příloha č. 1

Krycí list nabídky čj. UHUL/809/2020/EaP
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb.

Název:

„Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění v
chráněné oblasti Aragvi (Gruzie)““
2. Základní identifikační údaje:

2.1. Zadavatel
Název:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Sídlo:

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Tel.

321 021 111

E-mail

podatelna@uhul.cz

IČ:

00020681

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL

Kontaktní osoba:

Rudolfa ŠNAJDROVÁ

Tel./fax:

321 021 120

E-mail:

snajdrova.rudolfa@uhul.cz

2.2. Uchazeč:
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ.
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba uchazeče:
Tel./fax:
E-mail:

3. Nabídková cena v CZK
Název dodávky

Cena včetně DPH

Cena celkem
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Razítko:
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Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Název zakázky
Č. j.

Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného
mínění v chráněné oblasti Aragvi (Gruzie)“
UHUL/809/2020/EaP

Identifikační údaje uchazeče
Název uchazeče
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Osoba oprávněná jednat
jménem či za dodavatele
Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci24), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku25), vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu26) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2
a vedoucí pobočky závodu.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ
Prohlašuji tímto čestně, že nejsme obchodní společnost, na kterou dopadá zákaz účasti v zadávacím řízení ve
smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Datum
Místo
Jméno, příjmení a funkce
oprávněné osoby
Podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Prohlašuji tímto čestně, že bude-li s námi jako uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku,
zajistíme po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Současně plnění těchto
povinností zajistíme i u svých poddodavatelů.

Datum
Místo
Jméno, příjmení a funkce
oprávněné osoby
Podpis

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Přílohy č. 3,4,5,6,7
Jsou přílohami samostatně
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