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Wzvl x pooÁttí Nneíoxy n zAoÁvlcíooxuníeNrnce veŘe.JnÉ zAKÁzxy lunlÉHoRozsnHu
dle § 12, odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon")
Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona,
Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajůa podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

1,

ldentifikačníúdaie zadavatele
PovodíLabe, státnípodnik, se sídlem Víta Nejedlého 951,

5O0 03 Hradec Králové,

lČ 70890005

Veřej nou zakázku vyhlašuje: Pardubice

Adresa:

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

lng. Milan Kvapil ředitel závodu

kontaktní osoba ve věci
zadávacího řízení.

lng.JanDobrovolný

labe-z2@pla.cz

2. zadávacídokumentace
Název veřejné zakázky. PS Žamberk, WT, sečeníbřehových porostů
Druh veřejné zakázky,. veřejná zakázKa malého rozsahu na služby

Žamberecko (detailně viz Zámér na službu)

Místo plnění

Předmět plněn í veřejné zakázky.
Předmětem zakázky je sečeníbřehového porostu v rozsahu cca29 ha, Bude provedeno strojní a ručnísečení
travního porostu a odstranění pařezouých výmlatků a mladých náletoyých dřevin,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.

(

v tis. Kč bez DPH ): 220,00

předpokládaná doba plnění

Zahájení: 1.6.2016
Ukončení: 31.10,2016

4,

Obchodní podmínkv

Podrobně viz závazný návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva)

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem
v rámci přípravy návrhu smlouvy, kteryi musí být přílohou nabídky a ktený musí být podepsán oprávněným zástupcem
uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy smlouvy:
- doplnění identifikačních údajůuchazeče
- doplnění nabídkové ceny
- doplnění data

zhotovení nabídky zhotovitele

5.

požadavkv na způsob zpracování nabídkovécenv:

6.

podmínkv přístupu k zadávací dokumentaci:

Nabídková cena bude uvedena v czk,
Nabídková cena bude zahrnovat veškerénáklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,

Kompletní zadávací dokumentace je ke staženína profilu zadavatele:
hItps. l l zakazky,
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7.

Dotazv k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečnéinformace kzadávací dokumentaci, a to následujícím
postupem:

žádost musí být doručena prostřednictvím profilu zadavatele hítps.llzakazky eagri czlprofiIe_display_1 8O4.htmI nebo
na adresu labe-z2@pla.cz
Vzhledem k tomu, že zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na svém profilu v plném rozsahu, odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám (případně související dokumenty), včetně přesného znění požadavku, stejným
způsobem, jakým uveřejn|lzadávací dokumentaci, tj. na adrese: https,//zakazky.eagri.czlprofile_display_1804,htmI
Žaoost o dodatečnéinformace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhŮty pro podání
nabídek.

Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění nepředpokládá. Pokud o ni některyí z dodavatelů požádá, zaJistí
zadavatel jednotný termín shodný pro všechny zďlemce a tento termín sdělí všem zájemcŮm stejným zpŮsobem,

jakým uveřejnilzadávací dokumentaci, tj. na adrese: hítps.llzakazky eagri.czlprofiIe_display_1 8O4,htmI

8.

Jiné požadavkv zadavatele na plnění veřeiné zakázkv

9.

požadavkv na prokázání kvalifikačních předpokladů

Viz návrh smlouvy

základní kvalifi kačnípředpokladv:
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačníchpředpokladů podle § 53 odstavec 1 předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestnéhoprohlášení musí být zřqmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikačnípředpoklady
dle § 53 odst. 1 písm. a) ažl).
profesní kvalifikační předpokladv:
Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky - zejména doklad prokazujícípříslušnéživnostenskéoprávnění
či licenci.

Technické kvalifi kačnípředpokladv:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel
požaduje předloženíosvědčení objednatele o poskytnutí služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí nebo smlouvu uzavřenou s objednatelem a doklad o uskutečněníplnění
dodavatele (není-li možnéosvědčenízískatz důvodůspočívajícíchna straně objednatele).
Zadavatel požaduje min. 1 osvědčenío poskytnutí služeb obdobného charakteru.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
10. Způsob hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení je nejnižšínabídková cena v Kč bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle
výše nabídkové ceny. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižšínabídkovou cenou.
11. podmínkv a požadavkv na zpracování nabídkv

Nabídka bude předložena písemně, pouze v elektronické podobě prostřednictvím eIektronického nástroje

-

profi!u zadavatele.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Dokumenty, které mají být
předloženy podepsané (návrh Smlouvy, případná Plná moc, výkaz výměr), budou vloženy prostřednictvím profilu
zadavatele jako oskenované verze podepsaných dokumentů ve formátu ,pdf.
Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
Krycí list nabídky,
obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísellistů u jednotlivých oddílů(kapitol).
Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadovanéchybějící údaje a

Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učinísoučástínabídky jako návrh
Smlouvy. pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí
návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena voriginále nebo v
úředně ověřené kopii, následně oskenována a předložena ve formátu .pdf.
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty.

Harmonogram prací.
Oceněný výkaz uýměr ve formátu .pdf.
Oceněný výkaz uýměr ve formátu ,xls.
12. Práva zadavatele;

Zadavatel si vyhrazuje právo:
použítprofil zadavatele pro veškerou komunikaci s uchazeči, tj. doručení veškených výzev, žádostÍ, rozhodnutí a
oznámení, které se považujíza doručenéokamžikem uveřejnění na profilu zadavatele nebo odesláním zprávy
prostřed nictvím profil u zadavatele uchazeči.
Vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude podána elektronicky dle podmínek a požadavkŮ na zpracování nabídky.
Zrušit zadáva cí řízení či odstoupit od smlouvy s vítězným uchazečem.
Upřesnit podmínky zadávacího řízení v průběhu.
Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložína účastv zadávacím řízení na veřejnou zakázkuZveřejnit veškeréinformace a dokumenty z průběhu zadávacího řízení,
13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 22.04.201610:00
Adresa pro podánínabídek: https://zakazky.eagri,czlprofile_display_'l804.html,
elektron icky prostřednictvím profi lu zadavatele.
14. Dalšíčásti zadávací dokumentace - přílohv
. návrh smlouvy o dílo
. záměr na službu
. čestnéprohlášení

V Pardubicích dne 30.3.2016

Nabídky musíbýt Podány Pouze

