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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato zadávací dokumentace vymezuje podmínky účasti v zadávacím řízení a definuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací
dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky je k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného
dálkového přístupu na adrese uvedené na úvodní straně zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Podáním nabídky do zadávacího řízení
dodavatel přijímá a akceptuje zadávací podmínky včetně případného vysvětlení zadávací dokumentace, či změn
a doplnění zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je dělena na 4 části v jednom zadávacím řízení. Tato zadávací dokumentace je společná pro
všechny části. Smlouva bude uzavřena v souladu s nabídkou vybraného dodavatele pro každou část veřejné
zakázky. Účastníci zadávacího řízení zpracují své nabídky dle Formuláře nabídky, který zadavatel poskytuje
v příloze č. 5.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech Krušných hor a
v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10.655 ha. Aplikován bude vápnitý
dolomit se zvýšeným obsahem hořčíku (v kvalitě přesně specifikované zadavatelem v zadávací dokumentaci) v
dávce 3t/ha. Aplikace bude provedena v letech 2019 a 2020, a to letecky (letouny i vrtulníky). Zadavatel
požaduje provedení leteckých prací s veškerým pozemním zabezpečením (tj. včetně nákupu a dopravy
vápnitého dolomitu, zajištění jeho skladování, zajištění vhodných polních letišť a uvedení všech použitých
skladovacích a manipulačních ploch včetně příjezdových komunikací do původního stavu po ukončení leteckých
prací).
Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny
pro každou část veřejné zakázky v závazném textu příslušných návrhů smluv včetně jejich příloh obsažených v
Příloze č. 1-4 této zadávací dokumentace. Části veřejné zakázky
Zakázka bude dělena na 4 části:

 část 1: Východ Krušných hor (lokality: Cínovec, Moldava, Litvínov, Hora Sv. Kateřiny, Jirkov; celkem
2.665,24 ha, realizace 2019-2020),

 část 2: Střed Krušných hor (lokality: Blatno, Kryštofovy Hamry, Vejprty, Kovářská; celkem 2942,73 ha,
realizace 2019-2020),

 část 3: Západ Krušných hor (lokality: Jáchymov, Nejdek, Kraslice; celkem 3.385,39 ha, realizace 20192020),

 část 4: Český les (celkem 1.541.16 ha, realizace 2019-2020).
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2.2. Klasifikace CPV:
60444000-2 (Letecké služby)
60441000-1 (Provádění leteckých postřiků)
60440000-4 (Letecké a související služby)
14310000-7 (Suroviny pro výrobu hnojiv)
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 89 540 000 Kč bez DPH
(cca 45,77 mil. Kč bez DPH v roce 2019, cca 43,77 mil. Kč bez DPH v roce 2020)
 Část 1 Zakázky: celkem cca 22,65 mil. Kč bez DPH,
 Část 2 Zakázky: celkem cca 25,01 mil. Kč bez DPH,
 Část 3 Zakázky: celkem cca 28,78 mil. Kč bez DPH,
 Část 4 zakázky: celkem cca 13,10 mil. Kč bez DPH.
2.4. Druh veřejné zakázky
Druh dle předmětu plnění:

služby

Druh dle finančního limitu:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

2.5. Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky je od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2020.
2.6. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou lesní porosty Krušných hor a Českého lesa na území České republiky.
2.7. Vyhrazená změna závazku
Zadavatel si tímto vyhrazuje dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ snížit celkovou rozlohu ošetřované plochy
v závislosti na momentálním stavu lesních porostů na předmětné lokalitě v roce aplikace (v případě vzniku
nových odlesněných ploch na lokalitách určených k vápnění v důsledku kalamit) – úměrně tomu bude snížena
celková cena plnění dle jednotkové ceny za 1 ha ošetřené plochy, která bude specifikována ve smlouvě o dílo
každé části.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Prokazování kvalifikace v nadlimitním režimu se řídí §§ 73 – 88 ZZVZ, pro předkládání dokladů se použijí
pravidla dle § 45 ZZVZ.
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Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém jazyce. Doklady
v jiném jazyce se předkládají s překladem do českého jazyka, přičemž doklady ve slovenském jazyce a doklady o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ mohou být
nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Zadavatel neumožňuje nahrazení požadovaných
dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77
odst. 1 ZZVZ, prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady a
dokumenty dle § 83 ZZVZ.
3.1. Základní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. Pravidla dle § 74
odst. 2 a 3 ZZVZ se použijí obdobně. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením
prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, tj. předložením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ],
potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
písemného čestného prohlášení [§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ],
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ],
výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v
obchodním rejstříku zapsán [§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ].

3.2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje [§ 77 odst. 1 ZZVZ],

b) licence k provozování leteckých prací („Povolení k provozování leteckých prací“) včetně přílohy
(„Provozní specifikace“) jejíž součástí je oprávnění k provádění leteckého vápnění lesních porostů
(druh provozu „letecké práce v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí“ nebo „letecké
práce v zemědělství“), případně jiný odpovídající doklad [§ 77 odst. 2 písm. a)].
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3.3. Technická kvalifikace
3.3.1. Seznam významných služeb
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele [§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ].
Vymezení minimální úrovně: Z předloženého seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel
v uvedeném období realizoval 1 významnou službu v oblasti leteckých prací v lesním hospodářství a ochraně životního
prostředí nebo leteckých prací v zemědělství, jejichž předmětem byla letecká aplikace hnojiv nebo ošetřování kultur
v hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH.

Doklady k prokázání kritéria: Seznam významných služeb, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech
výše uvedených požadavků na minimální úroveň kritéria s uvedením označením služby, rozsahu, ceny, doby
poskytnutí a s uvedením jména zadavatele/jiné osoby, pro kterou byla zakázka realizována, včetně kontaktu na
tuto osobu pro ověření reference. Vzor Seznamu významných služeb zadavatel poskytuje ve Formuláři nabídky.
3.3.2. Seznam letecké techniky, technika pro přesnou aplikaci
Zadavatel vhledem k potřebě přesné aplikace leteckého vápnění v okrajových a hraničních oblastech požaduje,
aby podél hranice ploch, které nesmí být povápněny (označeny v příslušné mapové dokumentaci v příloze č. 1 č. 3 této zadávací dokumentace) byla aplikace provedena technologií umožňující přesné kopírování hranice
vápněné plochy během pracovního průletu, a to v pásmu o šířce min. 50 m. Tato přesná technologie bude
použita také podél ploch vyjmutých z vápnění uvnitř vápněných ploch a podél členitých nebo jinak
komplikovaných úseků hranice jednotlivých lokalit. [§ 79 odst. 2 písm. j)]
Za přesnou technologii považuje pouze vrtulník s podvěsným aplikačním zařízením splňujícím tyto podmínky:
•

aplikační zařízení musí být za letu ovladatelné pilotem z kabiny vrtulníku (ovládání otevírání i
zavírání uzávěru kontejneru nebo spuštění a zastavení rozmetadla);

•

aplikační zařízení musí umožňovat opakované spuštění a zastavení aplikace v průběhu letu (musí
umožňovat zastavení nebo přerušení aplikace pilotem i v případě, že kontejner s vápnitým
dolomitem není vyprázdněn).

Vymezení minimální úrovně:



účastník zadávacího řízení disponuje alespoň jedním vrtulníkem opatřeným podvěsným rozmetadlem
splňující výše uvedené požadavky pro přesnou aplikaci vápnitého dolomitu [§ 79 odst. 2 písm. e)];
Veškerá letecká technika musí být vybavena zařízením pro satelitní určení polohy (např. GPS),
umožňujícím zobrazení elektronických mapových podkladů, které jsou v příloze č. 6 [§ 79 odst. 2 písm.
e)].

Doklad k prokázání kritéria:



Seznam letecké techniky včetně popisu, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, jakou leteckou
techniku má účastník zadávacího řízení k dispozici,
technické dokumentace a fotodokumentace aplikačního zařízení

Účastník tímto prokáže, že splňuje požadavek zadavatele alespoň na minimální úroveň. Vzorový seznam
letecké techniky je ve Formuláři nabídky.
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4. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1. Nabídková cena
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomická
výhodnost nabídek hodnocena na základě jediného kritéria hodnocení - nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
za předmět plnění dané části veřejné zakázky. Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou ve
Formuláři nabídky pro každou část veřejné zakázky. Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nižší oproti cenám nabízeným ostatními účastníky
zadávacího řízení za plnění dané části veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka související s realizací veřejné zakázky, o kterých
účastník podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky
nezbytné.
4.2. Stanovení celkového pořadí
V případě shody výše nabídkových cen bude výsledné pořadí stanoveno losem. Losování bude probíhat v
souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo účastníci, kterých se losování týká.
O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK nejméně 3 pracovní dny předem.

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
5.1. Seznam poddodavatelů
Účastník zadávacího řízení v krycím listu nabídky předloží seznam poddodavatelů s uvedením jejich
identifikačních údajů a specifikací, kterou část veřejné zakázky s uvedením % bude každý z poddodavatelů plnit.
5.2. Společná účast dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení bude v nabídce předložena smlouva uzavřená
dodavateli, z níž bude dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ vyplývat, že všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně. Pokud podává nabídku více
dodavatelů společně, uvedou ve formuláři nabídky kontaktní osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto
dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
5.3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit. Takové vysvětlení (případně související dokumenty) zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o
vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel uveřejní vysvětlení na profilu
zadavatele do 3 pracovních dní od doručení žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není
žádost o vysvětlení doručena alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
5.4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
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Doručování písemností a veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat výhradně
v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese profilu zadavatele uvedené na
úvodní straně této zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se
považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení dodavatel se stanovenou formou
komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
5.5. Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
•
•
•

ověřit informace a údaje deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídce či v dalších dokumentech
předkládaných v rámci zadávacího řízení;
neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné jiné platby;
zrušit zadávací řízení podle § 127 ZZVZ;
u vybraného dodavatele provést kontrolu kapacity potřebné k plnění veřejné zakázky [§ 46 ZZVZ a §
104 odst. 1 písm. e)].

6. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA
6.1. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí
uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. V souladu s § 40 odst. 1 Zákona zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 120
dní.
6.2. Jistota
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty podle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena v závislosti na předpokládané
hodnotě jednotlivých částí veřejné zakázky. Dodavatel je povinen poskytnout jistotu zadavateli nejpozději s
podáním nabídky k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a doložit její
poskytnutí v nabídce.
Předpokládaná výše jistoty pro každou část zakázky:





Část 1: „Krušné hory – východ“
Část 2: „Krušné hory – střed“
Část 3: „Krušné hory – západ“
Část 4: „Český les“

200.000,- Kč
200.000,- Kč
250.000,- Kč
100.000,-Kč

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota"), nebo
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
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Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a)

sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

b) předložením bankovní záruku v elektronické formě obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c)

předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Jistota poskytnutá formou peněžní jistoty
V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být peněžní jistota nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek připsána na účet Zadavatele. Peněžní částka bude zaslána:
Číslo účtu zadavatele:
Kód banky:
Název banky:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

6015-1226001
0710
Česká národní banka
IČO účastníka zadávacího řízení
16212

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být tato předložena Zadavateli
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.
V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky dle § 41
odst. 5 Zákona, musí být tato jistota garantována po dobu celé předpokládané zadávací lhůty, tj. minimálně
120 dnů.
V případě, že účastník zadávacího řízení zvolí způsob poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky, předloží ve
své nabídce bankovní záruku v elektronické formě. Předložení bankovní záruky v listinné formě není možné. Po
vrácení originálu bankovní záruky v elektronické podobě vydavateli bankovní záruky zadavatel poskytne bez
zbytečného odkladu součinnost potřebnou k vyplacení bankovní záruky (písemný souhlas opatřený uznávaným
elektronickým podpisem).
Jistota formou pojištění záruky
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, účastník předloží ve své nabídce písemné pojištění záruky
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na
pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit
Zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ pojistné plnění.
6.3. Právo zadavatele na plnění z jistoty
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Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 ZZVZ nebo §
124 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, poskytne
písemný souhlas s vyplacením bankovní záruky nebo písemné prohlášení pojistitele
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací
lhůty.

7. NABÍDKA
Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídku dle Formuláře nabídky, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace. Účastník ve formuláři vyplní žlutě podbarvená pole a bude se řídit pokyny uvedenými ve
formuláři. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch
dokumentů, které stanoví ZZVZ nebo které přímo požaduje zadavatel.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky podejte do:

Adresa pro podání nabídek:

Datum:

23. 1. 2019

Hodina:

10:00 hodin

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11619.html

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku na jednu nebo více částí veřejné
zakázky, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše
uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.
Dodavatelé mohou provést zpětvzetí již podané nabídky ve lhůtě pro podání nabídky a podat nabídku novou.
Pro účely zadávacího řízení se za nabídku dodavatele považuje nabídka podaná poslední v pořadí a podaná ve
lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout velikost cca 25
MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické
nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-ManualDodavatele.pdf.
Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude
probíhat bez účasti veřejnosti. Protokol o otevírání nabídek bude následně účastníkům zadávacího řízení zaslán
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
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9. POVINNOSTI VYBRANÉHO DODAVATELE
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti,
zadavatel ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně
zaknihované akcie.
Vybraný dodavatel každé části VZ na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ předloží:
1.
2.

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci (pokud je již zadavatel nemá k dispozici);
doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy dle § 104 odst. 1 ZZVZ, kterými
jsou
a) platné doklady k letecké technice, uvedené v nabídce - osvědčení o letové způsobilosti,
potvrzení o předepsané údržbě letadla/vrtulníku, potvrzení o zápisu letadla/vrtulníku do
leteckého rejstříku;
b) pojistný certifikát/smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
v minimální výši pojistného plnění 10 000 000,- Kč ročně.

3.

údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, pokud tyto zadavatel nezjistí z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nepředložení výše uvedených dokladů a dokumentů na výzvu dle § 122 ZZVZ bude důvodem pro vyloučení
vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.

10. SEZNAM PŘÍLOH
Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1

Smlouva pro část 1

Příloha č. 2

Smlouva pro část 2

Příloha č. 3

Smlouva pro část 3

Příloha č. 4

Smlouva pro část 4

Příloha č. 5

Formulář nabídky

Příloha č. 6

Mapové podklady v elektronické podobě - vrstvy ploch určených k vápnění; ploch,
které nesmí být povápněny; ploch, které nesmí být přelétávány (společné
pro všechny části veřejné zakázky)
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V Praze dne 30.11.2018

Mgr. Patrik Mlynář

Digitálně podepsal Mgr. Patrik
Mlynář
Datum: 2018.11.30 11:45:06 +01'00'

__________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Patrik Mlynář
náměstek Sekce lesního hospodářství
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