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Služby

Úvodní ustanovení
1.

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.

2.

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“.

3.

Podmínky zadavatele ve výzvě uvedené jsou pro dodavatele o veřejnou zakázku závazné.
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1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
1.1.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Účel veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) se
třemi účastníky. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez
obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Objednávky na realizaci jednotlivých
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou uzavírány postupem dle
článku IV. rámcové dohody. Výzva k uzavření objednávky bude zaslána objednatelem
poskytovateli, který se umístil při uzavírání rámcové dohody jako první v pořadí. Pokud
nedojde k uzavření objednávky s tímto poskytovatelem, druhá a další výzvy budou zasílány
dalším poskytovatelům podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání rámcové dohody.
Plnění bude poskytováno za jednotkové ceny, které účastník nabídl při uzavírání rámcové
dohody.
Výsledkem tohoto výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody na vytyčování pozemků
po pozemkových úpravách pro Pobočku Vsetín, a to se třemi dodavateli. Na základě této
dohody bude mít zadavatel právo odebrat od dodavatelů služby dle svých aktuálních potřeb
až do vyčerpání částky 750 000 Kč bez DPH nebo do uplynutí lhůty, na kterou je dohoda
uzavřena, tzn. do 15. 11. 2024.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování geodetických služeb v okrese Vsetín,
tj. vytyčení, stabilizace hranic a předání hranic vlastníkům zemědělských a lesních pozemků
v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, zákonem č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška), vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, zákonem
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky, a to dle aktuálních
potřeb a požadavků zadavatele. Konkrétně se jedná o vytyčení vlastnických hranic pozemků
po ukončených pozemkových úpravách. Tyto služby budou převážně o malém počtu měrných
jednotek.
Geodetické služby budou prováděny v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 3 návrhu
Rámcové dohody a upřesněnou v Objednávce. Geodetické služby budou prováděny na
základě jednotlivých Objednávek, a to v katastrálních územích okresu Vsetín, po dobu
platnosti Rámcové dohody dle aktuální potřeby a požadavků Objednatele. V každé
Objednávce bude specifikován konkrétní počet a rozsah dílčích služeb včetně technických
podmínek a doba plnění.
V rámci geodetických činností budou požadovány následující služby:
A. Vytyčení hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách
B. Stabilizace vytyčené hranice pozemků

1.2.

DOBA PLNĚNÍ

Termíny jednotlivých dílčích plnění:
1.2.1. Zahájení dílčího plnění: po uzavření Objednávky
1.2.2. Ukončení dílčího plnění: do 60 dnů od uzavření Objednávky, není-li v Objednávce
uvedeno jinak
1.2.3. Předání dílčího plnění: do 60 dnů od uzavření Objednávky, není-li v Objednávce
uvedeno jinak.
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Dílčí plnění je dokončeno protokolárním převzetím dílčího plnění s náležitostmi podle právních
předpisů v oblasti katastru a zeměměřictví.
Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou buď do 15. 11. 2024, nebo do
vyčerpání finančního limitu 750 000 Kč bez DPH. Pro ukončení smluvního vztahu bude
rozhodující, která z těchto možností nastane dříve.

1.3.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je místo určené v příslušné Objednávce - příslušné katastrální území okresu
Vsetín.
Místem pro protokolární předání díla a jeho dokladů je: Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4.května 287, 755 01 Vsetín.

1.4.

FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých).
V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů
z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI
2.1.

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.

2.2.

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
2.1.1. 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).
2.1.2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
 živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Výkon zeměměřických činností
2.1.3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující
jeho odbornou způsobilost předloží
 Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle ust.
§ 13 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením kopií požadovaných dokladů
v elektronické podobě. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní
způsobilost.
Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž
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prostřednictvím některou ze shora uvedených odborných způsobilostí zabezpečuje
(odpovědný zástupce), je zaměstnancem dodavatele, příp. členem jeho statutárního orgánu
nebo je v jiném vztahu k dodavateli.
Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí
být splněny podmínky ustanovení čl. 4.2.4. této výzvy.

3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
3.1.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1.1. Dodavatel stanoví nabídkovou jednotkovou cenu geodetických služeb definovaných ve
Specifikaci poptávaných služeb (Příloha č. 3 rámcové dohody). Cena musí být u
každého typu služby uvedena v následující struktuře: cena bez DPH, samostatně výše
DPH a cena včetně DPH. DPH a nabídkovou cenu není možno zaokrouhlovat na celé
koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.
Dodavatel, který je neplátcem DPH, uvede pouze cenu včetně DPH. Dodavatel je
povinen ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň.
3.1.2. Dodavatel je povinen do ceny služby A. „Vytyčení vlastnické hranice“ zahrnout cenu
práce spojené se zabudováním znaku. Do ceny služby B. „Stabilizace vytyčené hranice
pozemků“ je dodavatel povinen započítat pouze cenu materiálu.
3.1.3. Dodavatel takto zpracovanou kalkulaci jednotkové nabídkové ceny doplní do přílohy
č. 3 rámcové dohody - Specifikace poptávaných služeb a do Krycího listu nabídky.
3.1.4. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a
nepřekročitelné. Jednotkové ceny služeb obsahují veškeré náklady na zhotovení
dílčího plnění a jeho předání zhotoviteli (doplnění a utřídění podkladů, přípravné práce,
geodetické práce, náklady spojené se stabilizací hranic, především znaky z plastu a
jejich osazení, náklady na dopravu, správní poplatky, poštovné apod.).
3.1.5. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
3.1.6. Pokud by vybraný uchazeč byl plátcem daně z přidané hodnoty, je změna nabídkové
ceny služeb možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena služeb upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3.1.7. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na přidělení finančních prostředků
odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
3.1.8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká
nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu
stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel stanovuje, že pokud bude
některá nabídková cena posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena, nabídka
nebude hodnocena.

3.2.

OCENĚNÍ SPECIFIKACE GEODETICKÝCH SLUŽEB DODAVATELEM

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi zadavatelem předloženou a dodavatelem oceněnou
Specifikací poptávaných služeb (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné
množství měrných jednotek apod.) může zadavatel vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
Zadavatel upozorňuje, že v případě ocenění jednotlivých položek ve Specifikaci cenou 0 Kč
(nula Kč) bude taková nabídka posuzována jako nevyhovující (rozhodnutí ÚOHS ze dne
15. 1. 2007, č.j. S364/2006-01226/2007/510).

3.3.

OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

3.3.1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh rámcové dohody k této veřejné
zakázce. Dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy rámcových dohod jako
nedílnou součást nabídky. Rámcové dohody musí po obsahové stránce odpovídat
zadávacím podmínkám uvedeným v této výzvě a obsahu nabídky dodavatele.
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3.3.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli.
Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději
30. 11. příslušného roku.
3.3.3. 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.
3.3.4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí
zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
3.3.5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné
poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v Krycím listu. V Krycím listu
bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.
Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena
objednatelem.
3.3.6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do pěti
kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
3.3.7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
3.3.8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se
zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
3.3.9. 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. 4 výzvy).
3.3.10. Zadavatel stanovuje, že pokud dodavatel nepředloží veškeré potřebné doklady dle této
výzvy a pokud nebude splněna základní a profesní způsobilost v rozsahu dle článku 2.
této výzvy, nabídka nebude hodnocena.
3.3.11. Zadavatel stanovuje, že pokud bude některá nabídková cena posouzena jako
mimořádně nízká nabídková cena, nabídka nebude hodnocena.

3.4. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění
veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
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;
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b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve smlouvě 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 se smlouvou 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
Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky
dodavatele.

4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle váhy pro jednotlivé položky jako podíl nejnižší
nabídkové ceny daného typu služby a hodnocené nabídkové ceny daného typu služby
násobeno váhou.

4.1. ZPŮSOB HODNOCENÍ
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou jednotkovou cenu jednotlivého typu geodetických služeb
včetně DPH definovaného ve Specifikaci poptávaných služeb (Příloha č. 3 rámcové dohody).
Zadavatel s ohledem na význam a ekonomickou hodnotu jednotlivých typů geodetických
služeb stanoví relativní váhy pro jednotlivé položky takto:
Geodetické služby

Nabídková jednotková cena uvedená ve Specifikaci
poptávaných služeb (Příloha č. 3 rámcové dohody)

Váha
(v %)

Vytyčení vlastnické
hranice

Jednotková cena v Kč včetně DPH za 100 bm

80

Znak z plastu dle
§ 91 odst. 1

Jednotková cena v Kč včetně DPH za 1 ks

20

Zadavatel vypočítá pro každého účastníka zvlášť bodovou hodnotu nabídkové ceny každé
položky takto:
nejnižší nabídková cena daného typu služby
x váha
hodnocená nabídková cena daného typu
služby
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Součet bodových hodnot nabídkové ceny jednotlivých položek určí výslednou bodovou
hodnotu nabídky.
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že
nejvhodnější je ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v položce „Vytyčení vlastnické hranice“. Pokud i po tomto hodnocení nebude
možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými
v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru, losu. 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.
Pokud se výše nabídkové ceny uvedená ve Specifikaci poptávaných služeb (Příloha č. 3
rámcové dohody) a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové
ceny uvedená ve Specifikaci poptávaných služeb.

5. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou
elektronickou adresu.
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 23. 5. 2022

Hodina: 08:00

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38208.html

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek
prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat
prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

6. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
6.1.

Nabídky podávané v elektronické podobě

6.1.1. Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
6.1.2. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické
formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.
6.1.3. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je
uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str.
35 a následujících), která je k dispozici zde:
https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
6.1.4. Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě
podání nabídky.
6.1.5. Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí
přesáhnout velkost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového
řízení musí být připojen k síti Internet.
6.1.6. Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů.
Podáním nabídky 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.
6.1.7. Zadavatel nevyžaduje pro podání nabídky elektronický podpis.
6.1.8. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku
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či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém
případě součástí nabídky).
6.1.9. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím
členěním:
 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;
 Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání profesní
způsobilosti;
 Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání
technické kvalifikace;
 Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce
jsou úplné a pravdivé.“
 Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

6.2.

Podmínky pro podání nabídek:

6.2.1. Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Pokud
dodavatel před ukončením lhůty pro podání nabídek provede výměnu nabídky, platí
jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
6.2.2. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
6.2.3. 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.
6.2.4. 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.
6.2.5. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji
E-ZAK.
6.2.6. 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.

7. 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.

7.1.

Vysvětlení výzvy

7.1.1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení výzvy (tj. k jakékoliv části výzvy k podání
nabídky včetně jejích příloh).
7.1.2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří
o vysvětlení výzvy požádali nebo kterým byla výzva poskytnuta a zároveň budou
uveřejněny na profilu zadavatele.
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7.1.3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení výzvy ve lhůtě
nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
7.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou,
a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení výzvy, nebo z vlastního podnětu.
7.1.5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.
Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude ve
výběrovém řízení probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(na adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38208.html), který splňuje
podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných
zakázek a certifikátu shody.
7.1.6. Adresa
pro
vyžádání
vysvětlení
výzvy:
https://zakazky.spucr.cz/
contract_display_38208.html na profilu zadavatele: Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín, kontaktní osoba: Ing. Petr
Šošolík, e-mail: zlinsky.kraj@spucr.cz.
7.1.7. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil
zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení výzvy. Pokud dodavatel
nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka
hodnocena pro nedodržení podmínek.
Zadavatel požaduje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali
výhradně prostřednictvím E-ZAKu na adresu: https://zakazky.spucr.cz/
contract_display_38208.html.

7.2.

Doplňující informace a pokyny

7.2.1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
7.2.2. 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 dodavatelé nárok na
jakékoliv náhrady.
7.2.3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
7.2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst.
5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který
se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem
zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku
škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
7.2.5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
7.2.6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
originálů dokladů, prokazujících způsobilost, pokud nebyly již předloženy v rámci
nabídky k prokázání způsobilosti: doklady k prokázání základní způsobilosti, profesní
způsobilosti, doklady k prokázání technické kvalifikace. Doklady budou vybraným
dodavatelem předloženy výhradně v elektronické podobě. Doklady v elektronické
podobě vybraný dodavatel doručí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38208.html. Dokumenty, jejichž originály
jsou v listinné podobě, musí být opatřeny doložkou o elektronické konverzi.
7.2.7. Před uzavřením smlouvy 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, ve výši
nejméně 100 000 Kč. Způsob předložení je podrobně uveden v bodu 7.2.5 výzvy
k podání nabídky.
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7.2.8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel
využije svých práv shora uvedených.
7.2.9. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
snížit nebo zvýšit rozsah jednotlivých služeb.
7.2.10. 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.
7.2.11. 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.
7.2.12. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavřít smlouvu je: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Zlínský kraj, e-mail: zlinsky.kraj@spucr.cz.
7.2.13. Kontaktní osobou pro záležitosti tohoto zadávacího řízení je Ing. Petr Šošolík,
tel.: + 420 725 901 845, e-mail: p.sosolik@spucr.cz.

Přílohy:







Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost
Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním, prohlášení o úplnosti
a pravdivosti
Příloha č. 5 - Návrh Rámcové dohody vč. příloh
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

Ve Zlíně dne 12. 5. 2022

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
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