VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem:

„Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření
Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na
ukončené projekty v Karlovarském kraji“

1. ZADAVATEL
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo:

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Kontaktní osoba:

Karin Chalupná

IČO / DIČ

01312774 / CZ 01312774

Internetová adresa profilu
zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz

ID Datové schránky:

z49per3

Č.j. / Spis. zn. VZMR:

SPU 197408/2021/SZ SPU 133426/2021

Druh veřejné zakázky:

Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu
ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky
označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní
pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo
„objednatel“.

2. PODROBNÉ
ZAKÁZKY

POŽADAVKY

ZADAVATELE

NA

PŘEDMĚT

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Sjednání podmínek k zajištění údržby pozemků ve vlastnictví České republiky, s kterými je
příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad na území Karlovarského kraje dle jednotlivých
požadavků zadavatele, které budou zadávány po dobu platnosti rámcové dohody.
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Jedná se o služby:
v oblasti č. 1 - o likvidaci hmoty vybraných invazních rostlin - bolševníku velkolepého,
křídlatky a netýkavky žláznaté včetně následné péče – lokality v ploše výskytu cca 37ha na
pozemcích v Karlovarském kraji, ke kterým má právo hospodařit Státní pozemkový úřad.
v oblasti č. 2- o likvidaci bolševníku velkolepého dle aktuálních potřeb zadavatele.
Vše za podmínek uvedených v rámcové dohodě, která je Přílohou č. 3 této výzvy.
Přístup přes pozemky jiných vlastníků zajišťuje zhotovitel.
Práce budou provedeny v požadované kvalitě, a v souladu se všemi platnými zákonnými
normami a závaznými vyhláškami, včetně zákona o odpadech.
Specifikace plnění:
Oblast č. 1:
Likvidace vyjmenovaných invazních rostlin, včetně následné péče - jedná se o lokality, které
byly součástí projektu “Omezení výskytu invazních druhů v povodí Huťského potoka a říčky
Tiché“,„Omezení výskytu invazních druhů v povodí Kosího potoka“ a „Omezení výskytu
invazních rostlin v Karlovarském kraji“. Vzhledem k ukončení projektu a zajištění udržitelnosti
po dobu 10 let je SPÚ jako osoba oprávněná hospodařit s dotčenými pozemky povinen
v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. a o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. invazní rostliny likvidovat níže uvedenými metodami.
Metody likvidace vybraných invazních rostlin:
a) Mechanická likvidace:
První dvě seče v roce 2021 budou provedeny v termínech:
•
•

první seč do 31. 07. 2021
druhá seč do 31. 08. 2021

První dvě seče v roce 2022 budou provedeny v termínech:
• první seč do 30. 06. 2022
• druhá seč do 31. 08. 2022
První dvě seče v roce 2023 budou provedeny v termínech:
• první seč do 30. 06. 2023
• druhá seč do 31. 08. 2023
První dvě seče v roce 2024 budou provedeny v termínech:
• první seč do 30. 06. 2024
• druhá seč do 31. 08. 2024
Způsob likvidace:
První seč bude prováděna od počátku kvetení do jeho vrcholu (cca konec května – červen).
Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co
nejblíže u země, tzn. nejen kvetoucí jedinci, ale i listové růžice. Není třeba sekat okolní
travnaté porosty, pokud se v nich rostliny nevyskytují, při řídkém výskytu je možné jednotlivé
rostliny odstranit také odkopnutím nebo vyrytím. Pozn. správné načasování je velmi důležité,
v případě že se zásah provede příliš brzy (před kvetením), zůstane rostlinám dostatečné
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množství nashromážděných zdrojů pro další rychlou regeneraci, seče se musí opakovat
vícekrát.
Pokud dodavatel nestihne vhodný termín, dojde k sekání v pozdní fázi vývoje (porosty ve fázi
zelené zralosti semen a pozdější fáze vývoje), tehdy buď zhotovitel odstraní pokosené
kvetoucí rostliny z lokality a zajistí, aby nedošlo k dozrání semen, nebo jim odstřihne okolíky,
které rovněž odstraní z lokality - po uschnutí budou na zpevněné ploše spáleny. Tyto
náklady na odstranění biomasy z lokality však již jdou k tíži zhotovitele, při provedení seče ve
vhodnou dobu totiž není odstranění hmoty z lokality nezbytné.
Pozn. Bolševník po prvním posekání, zejména na zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích, často volí strategii, při které vyroste jen minimální listová růžice a krátký (cca 0,5
m vysoký) stvol s menším složeným okolíkem květů, který se snaží rychle vykvést a vytvořit
semena, celé to nastává do cca 3 - 4 týdnů po 1. seči.
Druhá seč musí proto následovat cca 4 týdny po první, protože jen tak dojde podle
zkušeností k největšímu oslabení rostlin a je zabráněno tvorbě semen na lokalitě.
Vzhledem k obrovské vitalitě rostlin bude dodavatel 2x pokosené porosty dále kontrolovat od
druhé seče až do konce měsíce září, pokud dojde k výskytu nových kvetoucích rostlin, je
nutné je posekat a poslední kontrolu a případné dosečení provádět koncem září nebo října.
Druhá seč proto zahrnuje jednak posečení porostu a jednak další kontroly a případné sečení
dle individuální potřeby.
Dodavatel provede likvidaci bolševníku velkolepého vždy na celém pozemku. Pozemky
budou řádně uklizeny, na lokalitách nesmí zůstat plodící rostliny ani pokosené okolíky se
semeny.
b) Chemická likvidace:
Mezi chemické metody řadíme plošný a bodový postřik, v citlivých lokalitách seseknutí a
nátěr herbicidem. Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku,
ale i na možná omezení zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v
chráněných územích. Dále je třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny
a živočichy), životní prostředí a lidské zdraví. Důležitým vodítkem je rozhodnutí o registraci,
které se vydává ke každému přípravku a definuje možnosti jeho použití.
Zadavatel požaduje přednostní používání selektivních herbicidů a to všude tam, kde je to
možné. Selektivní herbicidy nemají negativní účinky na klíčící trávy a jimi ošetřené pozemky
rychle zarůstají travou, která konkurencí potlačuje mladé rašící rostlinky bolševníku a během
1 – 2 sezon jsou některé lokality téměř bez bolševníku, vznikají zde zapojené travní porosty.
Zadavatel může po zhotoviteli v případě použití totálních herbicidů tam, kde bylo možné
použít selektivní registrovaný přípravek, požadovat dosetí ošetřených ploch vhodnou travní
směsí a to na náklady zhotovitele.
Způsob likvidace bude proveden dle metody specifikované v zaslané výzvě, která
koresponduje s realizovanou metodou použitou v rámci uvedených programů na
likvidaci invazních rostlin.
Oblast č. 2:
Likvidace bolševníku velkolepého dle aktuálních potřeb zadavatele.
Metoda likvidace: mechanická do dvou pracovních dnů od akceptace
Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co
nejblíže u země, tzn. nejen kvetoucí jedinci, ale i listové růžice. Není třeba sekat okolní
travnaté porosty, pokud se v nich rostliny nevyskytují, při řídkém výskytu je možné jednotlivé
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rostliny odstranit také odkopnutím nebo vyrytím. Pokud objednatel nestihne zadat práce ve
vhodném termínu a dojde k sekání v pozdní fázi vývoje (porosty ve fázi zelené zralosti
semen a pozdější fáze vývoje), tehdy dodavatel odstraní pokosené kvetoucí rostliny z lokality
a zajistí, aby nedošlo k dozrání semen, nebo jim odstřihne okolíky, které rovněž odstraní
z lokality - po uschnutí budou na zpevněné ploše spáleny. Dodavatel provede likvidaci
bolševníku velkolepého vždy na celém pozemku. Pozemky budou řádně uklizeny, na
lokalitách nesmí zůstat plodící rostliny ani pokosené okolíky se semeny.
Dodavatel se zavazuje, vždy po skončení provádění služeb vyzvat zadavatelek převzetí
výsledku provedení služeb, které příslušný pověřený zaměstnanec organizační
jednotky po prohlídce provedení služeb potvrdí svým podpisem na předávacím
protokolu vyhotoveným dodavatelem. Předávací protokol bude ze strany zadavatele
potvrzen a podepsán nejpozději do 30 dnů od vyzvání k převzetí výsledku provedení
služeb a bude obsahovat mapové podklady se zakreslením místa výskytu invazivních
rostlin na předmětných pozemcích.

2.2 DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 01. 07.2021nebo ihned po nabytí platnosti
a účinnosti dnem podpisu rámcové dohody a po zveřejnění v registru smluv podle zák. č.
340/2015 Sb.
Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně
dokončených služeb) za rok 2021:30. 11. 2021, za rok 2022: 30. 11. 2022, za rok 2023: 30.
11. 2023 a za rok 2024: 30. 11. 2024 nebo vyčerpáním finančního limitu1.600.000,00 Kč bez
DPH před požadovaným termínem dokončení realizace služeb.
Způsob plnění:
Úhrada ceny díla bude provedena následovně:
Pro oblast č. 1:
•
•

První polovina plnění za likvidaci a následnou péči bude vyplacena po kontrole a
podpisu předávacího protokolu
Druhá polovina plnění za likvidaci a následnou péči bude vyplacena po kontrole a
podpisu předávacího protokolu,

Pro oblast č. 2:
•

Plnění za likvidaci dle aktuálních potřeb zadavatele bude prováděno po kontrolách
dílčích výzev

.

2.3

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění jsou:
Pozemky v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu v Karlovarském kraji
(okres Cheb, Sokolov a Karlovy Vary) – seznam pozemků uvedených v Příloze č. 5.

Místem pro protokolární předání díla je:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360
06Karlovy Vary.
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2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.600.000,00 Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky ve výši 1.600.000,00,- Kč bez DPH jako maximální částku,
kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená
nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.
V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů
z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel je i v případě vymezení způsobu určení mimořádně nízké nabídkové ceny
oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy
možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného
způsobu považována za mimořádně nízkou.
Zadavatel si vyhrazuje, že předmět plnění bude poskytován dle aktuálních potřeb a
požadavků zadavatele a předpokládaná hodnota zakázky nemusí být vyčerpána v plném
rozsahu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení,
závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení,
závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:
a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění
požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
výběrového řízení).
b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci; druh živnosti: ohlašovací volná; předmět podnikání: výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činností:
1 poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví. Rybníkářství, lesnictví
a myslivost, 2. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
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Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.
Originály nebo ověřené kopie budou předloženy vybraným uchazečem před podpisem
smlouvy.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:
•

•

osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle §
86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. II stupně (osvědčení I. Stupně budou
v dostatečném počtu pro realizaci zakázky předložena před podpisem dohody)
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci
objednatel

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného
osvědčení a čestného prohlášení o realizovaných službách závazně bude využit vzor v
Příloze č. 2.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb
poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (případně i v době
delší) prokáže, že realizoval min.:
- 3 obdobné služby charakteru 100.000,00Kč bez DPH.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako položková cena jednotlivého typu služeb v Kč/1
ha bez DPH a v Kč/1 ha s DPH. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ocenil veškeré
položky v Kč/1 ha bez DPH, samostatně DPH a Kč/1 ha včetně DPH.
2. Ocenění některé položky nulovou hodnotou zadavatel považuje za neocenění dané
položky a za nedodržení zadávacích podmínek.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.
4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících
předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kompletní a kvalitní realizací
předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy včetně nákladů
souvisejících (např. náklady na potřebnou mechanizaci či příslušenství, spotřební
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materiál, dopravní náklady, náklady na pohonné hmoty, pojištění, náklady na likvidaci
odpadů apod.).
8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována způsobem uvedeným
v bodu 2.4. výzvy jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán
o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni
předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli.
Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 5.
prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá
využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní
vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní
poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu
na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby
nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se
poddodavatel dopustil:
a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo
s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení
výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo
uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné
poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. Případná změna
poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
5. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do
3pracovníh dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
6. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
7. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se
zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 2 výzvy).
8. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti
nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této
nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 2 výzvy).

5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, bude povinen zajistit po celou dobu
plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného
zadávání:
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a) 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 podílejí; plnění
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými v rámcové dohodě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s rámcovou
dohodou na plnění veřejné zakázky);
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k
plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí,
zejména pak
•
•

•
•

využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné
zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k
efektivnímu/úspornému tisku;
předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je
během plnění veřejné zakázky způsobit;
předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při
nakládání s odpady;

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky
odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří
Příloha č. 4 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky
dodavatele.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených hodnotících kritérií.
Jednotlivá kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:
Poř. č.
1.

2.
3.

Kritérium hodnocení
Váha (v%)
Výše nabídkové ceny za 1 ha mechanické likvidace
50
bolševníku velkolepého, křídlatky a netýkavky + následná
péče
Výše nabídkové ceny za 1 ha chemické likvidace bolševníku
30
velkolepého, křídlatky a netýkavky + následná péče
Výše nabídkové ceny za 1 ha likvidace bolševníku
20
velkolepého dle aktuálních potřeb zadavatele – likvidace do 2
pracovních dnů

Zadavatel vypočítá pro každého uchazeče zvlášť bodovou hodnotu nabídkové ceny každého
typu plnění takto:
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kritérium 1. – 3. dle vzorce
nejnižší nabídková cena daného typu plnění
------------------------------------------------------------------ x 100 x
hodnocená nabídková cena daného typu plnění

váha

Zadavatel sečte počet dílčích bodů pro každý typ plnění a stanoví celkový počet bodů pro
každého uchazeče zvlášť. Nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů bude zadavatelem
vybrána jako nejvhodnější. V případě více nabídek se stejným celkovým počtem bodů bude
vybrána jako nejvhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou pro typ plnění 1
„mechanická likvidace bolševníku velkolepého, křídlatky a netýkavky + následná péče“.

Stejná výše nabídkové ceny
V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato
situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude
vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn.
dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a
zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a
prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí
dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce pouze v listinné podobě.
Lhůta pro podání nabídek končí 30. 06. 2021 9:00 hodin.
Nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary a to v pracovních
dnech:
Po a St: od 8:00 hodin do 17:00 hodin
Út, Čt a Pá: od 8:00 hodin do 14:00 hodin
po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 9:00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně.
V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím
vysvětlením výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.
Z důvodu epidemiologické situace prosíme dodavatele, aby upřednostnili podání
nabídky prostřednictvím pošty tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli
(tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky
podatelnou zadavatele! Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle
pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.
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8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ

NABÍDKY
8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě a 1x na
vhodném médiu v elektronické podobě (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou
formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v
uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě
v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

„Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření
Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na
ukončené projekty v Karlovarském kraji“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
účastníka výběrového řízení.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
•

•
•

•

•

•

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém
jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro
podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku
se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku
prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána
dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou
k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí
nabídky).
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím
členěním:
o Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno
pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové
nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor
v Příloze č. 1;
o Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání
způsobilosti (viz Příloha č. 2);
o Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na
prokázání technické kvalifikace (viz Příloha č. 2);
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o
o
o
o
o
•

Čestné prohlášení-souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového
řízení (viz Příloha č. 2);
Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této
nabídce jsou úplné a pravdivé (viz Příloha č. 2);
Návrh rámcové dohody podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo
osobou oprávněnou za dodavatele jednat (viz Příloha č. 3);
Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (viz
Příloha č. 4);
CD/DVD s nabídkou

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní
materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou
zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky,
včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku
svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo
jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných
bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem
statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27
zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle
citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části
výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o
vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to
buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního
podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
• https://zakazky.spucr.cz/
• Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní osoba: Karin Chalupná
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
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Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil
zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace.
Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude
jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.
Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: https://zakazky.spucr.cz/

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY
1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu
nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na
jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené
zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o rámcové dohodě a upřesnit její konečné
znění.
6. Před uzavřením rámcové dohody si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá
předložení
• ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, a to v min. výši pojistného plnění 400.000,00 Kč.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to
způsobem a za podmínek uvedených v článku XII. závazného návrhu rámcové
dohody, která je přílohou č. 3 této výzvy, snížit nebo zvýšit rozsah jednotlivých služeb.
Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti
s touto skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné
sankce či náhrada škody.
8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt
osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších
práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a
účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel
využije svých práv shora uvedených.
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10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít
rámcovou dohodu je: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj, tel:
355 311 718, e-mail: s.vaclavikova@spucr.cz.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Karin
Chalupná, e-mail: k.chalupna@spucr.cz.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestná prohlášení
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení společensky odpovědného zadávání
Příloha č. 5 - Seznam pozemků
V Karlových Varech, dne 17. 06. 2021

……………………………………….
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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