OBEC PĚČÍN, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č.p. 207, 517 57
IČ: 00 275 221; IDS –m7cbyt7; e-mail: starosta@pecin.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování Lesního hospodářského plánu
vyhlášená formou otevřeného řízení dle § 27 zákona 137/2006 Sb.
Obec Pěčín, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č.p. 207, 517 57 , IČ 00275221, zastoupená
starostou obce Miroslavem Petrem, vyhlašuje v souladu s § 12 odstavcem 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Pěčín, veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen veřejná
zakázka) formou otevřeného řízení podání nabídek na realizaci akce „Zpracování lesního
hospodářského plánu – Lesy obce Pěčín“ (dále jen LHP).
1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem zakázky je zhotovení LHP na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro lesní
pozemky v majetku Obec Pěčín, ve správě Obec Pěčín, na výměře 73,913 ha.
LHP bude zpracován osobou oprávněnou a dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek.
Všechny výstupy LHP budou obsahovat zákonem stanovené součásti a budou předány ve 3
paré. Digitální forma bude předána ve formátu podle Informačního standardu hospodářské
úpravy lesů platné v době odevzdání zakázky.
1 paré podkladů pro schválení LHP bude obsahovat:
• Textová část LHP
• Hospodářská kniha s plochovou tabulkou
• Porostní mapa 1: 10 000
1 paré finálních výstupů LHP bude obsahovat následující:
• Textová část LHP v pevné vazbě
• Hospodářská kniha v pevné vazbě s plochovou tabulkou a evidencí
• Plochová tabulka
• Porostní mapa papírová se soutiskem cizích lesů (1:10 000 )
• Porostní mapa se soutiskem cizích lesů foliovaná, skládaná (1:10 000), s kapsou
• Těžební mapa foliovaná, skládaná (1:10 000), s kapsou
• Typologická mapa (1:10 000)
• Parcelní mapa (1:5 000)
• Obrysová mapa (1:10 000)
• CD s kompletními daty LHP (numerická a grafická data vč. všeobecné části LHP)
Součástí zakázky je i zajištění schvalovacího procesu LHP u orgánů veřejné správy.
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Uchazeč v nabídce uvede samostatně termín zhotovení s tím, že realizace veřejné zakázky
bude provedena nejpozději do 31.12. 2020. Práce bude zahájena neprodleně po vyhodnocení
veřejné zakázky a uzavření smluvního vztahu.
Místem plnění jsou lesní pozemky ve vlastnictví Obec Pěčín.
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3. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Fakturace za provedené práce bude provedena po celkovém dokončení díla a jeho převzetí
objednatelem, a to ve výši 60% celkové ceny. Zbývající finanční vyrovnání ve výši 40% bude
provedeno po schválení LHP orgány veřejné správy.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude uskutečněna po dokončení prací na základě protokolu o předání a převzetí.
Splatnost faktury činí 15 dnů od jejího doručení. Zálohu zadavatel vylučuje.
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Celková cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH za 1 ha, bude v sobě
zahrnovat veškeré náklady na zhotovení, schválení, včetně dopravy na místo a bude sjednána
jako pevná a maximální.
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Veškeré podklady budou k dispozici u zadavatele prací na adrese:
Obec Pěčín, Pěčín č.p. 207, 517 57.
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, předložena v jednom vyhotovení (originál),
v uzavřené obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTEVÍRAT –
veřejná zakázka malého rozsahu – „Zpracování lesního hospodářského plánu – Lesy
obce Pěčín“. Nabídka bude doručena na adresu: Obec Pěčín, Pěčín u Rychnov nad Kněžnou,
č.p. 207, 517 57 . Nabídky je možno podat nejpozději do středy dne 26. června 2019 do
11,00 hod.
8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:
1. vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče (příloha č.1)
2. vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče
(příloha č.2)
3. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, dokument nesmí
být starší 90-ti dnů
4. kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán, dokument nesmí
být starší 90-ti dnů
5. ověřená kopie pojistné smlouvy, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody
způsobené svou činností, smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem
s prodloužením doby platnosti
6. odborné reference, tzn. přehled zpracovaných lesních hospodářských plánů v
posledních pěti letech s uvedením místa, doby plnění a kontaktu na objednatele
7. čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
8. ověřená kopie platné licence v souladu s §§ 41-45 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny za 1 ha. Hodnocení je neveřejné.
10. PRÁVA ZADAVATELE:
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
• Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni max. 90 dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.
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• Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a
neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů
• Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací
před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na
tuto redukci upravit po dohodě s vybraným uchazečům cenu.
• Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
Kontakt za účelem upřesnění zakázky:
Obec Pěčín, Pěčín č.p. 207, 517 57 nebo starosta@pecin.cz

S pozdravem
Miroslav Petr
starosta obce Pěčín

Přílohy:

Nabídkový list
Návrh smlouvy o dílo
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Příloha č.1

NABÍDKOVÝ

LIST

„Zpracování Lesního hospodářského plánu – Lesy obce Pěčín“

Název firmy, organizace: .................................…….........................………………………….
Zastoupená

: .................................…………………….........................………….

Adresa

: ................................………………………………...........................

IČ

: .....................………………. DIČ: ...................................................

Bankovní spojení

: .................…………… Číslo účtu: ……………................................

Telefon, mobil

: ..................................….….. Fax: .....................................…………

E-mail

: ...............................………………………………..............................

Obchodní rejstřík

: ………………………………………………………………………

Cena předmětu zakázky za 1 ha
cena bez DPH

:

........................................ Kč

DPH

:

........................................ Kč

Cena celkem vč. DPH

: ….................................... Kč

Termín zhotovení díla
- doba realizace

Datum: ........................

: .........................................................

Razítko a podpis: …………………………...
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Příloha č.2

Návrh smlouvy o dílo ........
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník)

„Zpracování Lesního hospodářského plánu
– Lesy obce Pěčín“
I.
Smluvní strany
1.1

Objednatel
Zastoupený
Sídlo

: Obec Pěčín
: starostou obce Miroslavem Petrem
: Pěčín č.p. 207, 517 57

IČO
DIČ

: 00275221
: CZ 00275221

Bankovní spojení
: Česká spořitelna a.s.
č.ú.
: 124 00 92 359/0800
( dále jen „objednatel“ )
1.2

Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo

:
:
:

IČO
:
DIČ
:
Bankovní spojení
:
č.ú.
:
v obch. rejstříku zapsán u KS v .................. – oddíl ......... vložka ......................
( dále jen „zhotovitel“ )
II.
Předmět plnění
2.1

Předmětem zakázky je zhotovení lesního hospodářského plánu – Lesy obce Pěčín
(dále jen LHP) na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro lesní pozemky v majetku
obce Pěčín, ve správě obce Pěčín na výměře 73,913ha

LHP bude zpracován osobou oprávněnou a dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek.
Všechny výstupy LHP budou obsahovat zákonem stanovené součásti a budou předány ve 3
paré. Digitální forma bude předána ve formátu podle Informačního standardu hospodářské
úpravy lesů platné v době odevzdání zakázky.
1 pare podkladů pro schválení LHP bude obsahovat:
• Textová část LHP
• Hospodářská kniha s plochovou tabulkou
• Porostní mapa 1: 10 000
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1 pare finálních výstupů LHP bude obsahovat následující:
• Textová část LHP v pevné vazbě
• Hospodářská kniha v pevné vazbě s plochovou tabulkou a evidencí
• Plochová tabulka
• Porostní mapa papírová se soutiskem cizích lesů (1:10 000 )
• Porostní mapa se soutiskem cizích lesů foliovaná, skládaná (1:10 000), s kapsou
• Těžební mapa foliovaná, skládaná (1:10 000), s kapsou
• Typologická mapa (1:10 000)
• Parcelní mapa (1:5 000)
• Obrysová mapa (1:10 000)
• CD s kompletními daty LHP (numerická a grafická data vč. všeobecné části LHP)
Součástí zakázky je i zajištění schvalovacího procesu LHP u orgánů veřejné správy.

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2.3

Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení sjednanou v čl. 4.1 této smlouvy.
III.
Termín plnění

3.1

Práce na plnění předmětu této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami a dílo bude dokončeno do 31. 12. 2020.

3.2

Zpracované dílo bude objednateli předáno 3x v tištěné formě a 2x v digitální formě.

3.3

Předáním díla se rozumí jeho převzetí objednatelem v místě jeho sídla. O předání a
převzetí bude sepsán písemný protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
IV.
Cena díla

4.1

4.2

Cena za 1 ha je smluvní a nejvýše přípustná.
Cena bez DPH

.............................

DPH 21%

.............................

Cena celkem

.............................

Případné vícepráce vyskytnuvší se během práce musí být předem projednány
s objednatelem a jím písemně odsouhlaseny. Důvody pro vznik víceprací nemohou být
způsobeny zhotovitelem.
V.
Platební podmínky

5.1

Fakturace za provedené práce bude provedena po celkovém dokončení díla a jeho
převzetí objednatelem, a to ve výši 60% celkové ceny. Zbývající finanční vyrovnání
ve výši 40% bude provedeno po schválení LHP orgány veřejné správy.

5.2

Splatnost faktury bude do 15-ti dnů ode dne doručení objednateli.
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5.3

Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, IČ a DIČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena účtovaná cena
- razítko a podpis oprávněné osoby

5.4

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení
opravené faktury objednateli.
VI.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

6.1

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit při vynaložení odborné péče.

6.2

Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v čl. 6.1, odpovídá za vady díla
způsobené použitím nevhodných pokynů daných objednatelem.

6.3.

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním dílčích činností jinou osobu, nebo i více
osob, jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli tím však není dotčená.

6.4

Objednatel po podepsání smlouvy zapůjčí zhotoviteli nezbytné podklady pro
vypracování průkazů LHP.
VII.
Řešení sporů

7.1

V případě sporu o kvalitu, nebo neúplnost díla, který byl neúspěšně řešen jednáním
stran, jmenuje každá strana svého znalce. Na základě znaleckých posudků bude
provedeno smírčí řešení s cílem dohodnout společné řešení.

7.2

Při trvajícím sporu bude rozhodčím orgánem příslušný obchodní soud v místě sídla
objednatele.
VIII.
Smluvní pokuty

8.1

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle čl. 3.1 se sjednává ve výši
1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.2

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za
každý započatý kalendářní den prodlení.

8.3

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě
své vůle, ustoupit.
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8.4

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele,
který způsob zvolí.

8.5

Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. 8.1 odečíst zhotoviteli z
konečné faktury za dílo.

8.6

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené svou činností u ......................................................... na hodnotu škody ve
výši ...................... Kč.
IX.
Ostatní ujednání

9.1

Předmět díla bude zhotoven dle platných zákonů a vyhlášek vztahujících se k němu.

9.2

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

9.3

Právní vztahy stran výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní
úpravě obsažené v obchodním zákoníku.

9.4

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené obcí Pěčín, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

9.5

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich
zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

9.6

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9.7

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Pěčíně dne ........................

Za objednatele :

...................................................
Miroslav Petr
starosta obce Pěčín

V .................. dne .........................

Za zhotovitele :

...................................................
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