
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 Lesnická technika pro hospodaření v lesích města Planá

zadávaná v režimu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, Opatření I.1.2 Investice do lesů, Podopatření I.1.2.1 lesnická

technika, 22.kolo příjmu žádostí (Mze č.j.: 87207/2014-MZE-14112) – dále jen Pravidla
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Název zadavatele: Plánské lesy s.r.o.

Sídlo zadavatele: Planá, Tachovská  ulice 491, PSČ 34815

Jednající: Ing. Michal Hruška , jednatel společnosti

IČO: 25241141

Název zakázky: Pořízení kolového traktoru s lesnickou nástavbou

Zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Obsahuje  doplňující  informace  k výzvě  k podání  nabídek  a  zadávací  podmínky,  které  bude  zadavatel
posuzovat  a  jejichž  nesplnění  nebo  neuvedení  v nabídce  může  vést  k  vyřazení  nabídek  z  hodnocení.
Zadávací dokumentace je pro uchazeče o zakázku závazná.
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1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Plánské lesy s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo zadavatele: Planá, Tachovská ulice 491, PSČ 34815
IČO: 25241141
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Hruška, jednatel společnosti
Telefon/fax: +420 775 112 449
E-mail: nkosi@planskelesy.cz

(dále jen „zadavatel“)

2. Předmět plnění zakázky

2.1 Předmět plnění zakázky a jeho specifikace

Záměrem zadavatele  je  uzavření  smlouvy,  na  základě  které  vybraný  uchazeč  na  svou  odpovědnost  a
náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je 1 ks lesnického
kolového traktoru v technické specifikaci dle bodu 2.2 ZD. 

2.2 Technická specifikace předmětu plnění zakázky

Kolový traktor: 
- Minimální výkon motoru 70 kW
- Splnění emisní normy min. TIER 4a
- Redukce spalin filtrem pevných částic
- Min. 4 rychlosti řazené pod zatížením
- Pojezdová rychlost 40 km/h
- Pneumatiky min. 14,9-24 ( přední) a 18,4-34 ( zadní), zesílené v lesnickém provedení
- 4 rychlosti ve dvou skupinách
- PTO ovládané elektrohydraulicky s možností volby otáček 540/540ECO, 1000/1000 ECO 

ot/min.
- Přední náprava s automatickým spínáním pohonu při brzdění
- Elektrohydraulické ovládání předního náhonu
- 100% uzávěrka  diferenciálu přední nápravy 
- Zubový hydrogenerátor o výkonu min. 55l
- 2 vnější hydraulické okruhy s regulací průtoku 
- Kabina traktoru homologovaná pro dvě místa
- Klimatizace
- Sedadlo řidiče s vyhříváním
- Nastavitelný sloupek řízení volantu
- Elektronický odpojovač baterie
- Joystick pro ovládání hydraulických okruhů

Nástavba:  
- Trubkový ochranný ocelový rám kabiny včetně ochrany skel
- Ochranná ocelová vana spodní části traktoru zejména pak vany motoru, převodovky, hnací

hřídele přední nápravy, nádrží na hydraulický, převodový olej a nádrže na PHM
- Ochrana čelní masky 
- Vyztužení disků kol a  ochrana ventilků kol
- Ochrana čelního skla vedená od  čelní masky traktoru k ochrannému rámu střechy
- Čelní rampovač s min. zdvihem 1500 mm, opatřený min jedním přidržovacím, hydraulicky 

ovládaný palcem
- Zadní štít pevně spojený s nosičem (ne do tříbodového závěsu!), hydraulicky ovládaný 

z kabiny traktoru
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- Dvoububnový naviják s pevnou stavbou, pohon navijáku řetězem, ovládání 
elektrohydraulickou spojkou, tažná síla 6 t, 2 x 50m lana 

- Dálkové ovládání navijáku
- 8 ks řetězových úvazků o délce 2 metry
- 8 ks kluzáků
- 2 ks ukončovací klín

2.3 Klasifikace předmětu zakázky

Název kódu CPV: Kód CPV

Traktory 16700000-2

2.4 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena v celkové výši 2 100 000 Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění předmětu zakázky

3.1 Doba plnění zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění po uzavření Smlouvy na plnění zakázky s vybraným uchazečem, a to
ve lhůtě ve Smlouvě sjednané.

3.2 Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je  sídlo  zadavatele  na adrese  Plánské lesy s.r.o.,  Tachovská ulice 941,  PSČ
34815, kam bude zboží vybraným uchazečem dodáno.

4. Kvalifikace uchazečů

4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato  část  zadávací  dokumentace  upravuje  podrobným  způsobem  vymezení  a  způsob  prokázání
kvalifikačních předpokladů.
Uchazeči  prokazují  splnění  kvalifikačních  předpokladů  v souladu  s ustanovením  Pravidel  předložením
čestného prohlášení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace uvedené níže v čl. 4, a
dále v čl. 5 až 7 této zadávací dokumentace bude povinen zadavateli předložit pouze uchazeč, se kterým
má být uzavřena Smlouva, a to před jejím uzavřením.
Nesplnění  povinnosti  k předložení  dokladů  k prokázání  kvalifikačních  předpokladů  bude  považováno  za
neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy.

4.2 Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku; 

4.3 Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

Doklady předkládané uchazeči v jejich nabídkách k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v (prosté)
kopii. Uchazeč, se kterým má být uzavřena Smlouva na plnění zakázky, bude povinen před jejím uzavřením
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předložit  zadavateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  v originále,  či  v podobě  úředně  ověřených
kopiích.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné podobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmějí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném Pravidly
a  v  rozsahu  stanoveném  zadavatelem,  nebo  poskytl  údaje  neúplné  nebo  nepravdivé.  Uchazeči,  kteří
nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni.

4.4 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

4.4.1 Čestné prohlášení uchazeče

V  případech,  kdy  zadavatel  v  rámci  prokázání  kvalifikace  požaduje  předložení  čestného  prohlášení
uchazeče dle  závazného  vzoru  (příloha  č.  2),  musí  takové  čestné  prohlášení  obsahovat  zadavatelem
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v
originále, nebo v úředně ověřené kopii.

4.4.2 Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen
předložit  potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.
Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné
uzavřít Smlouvu, a to až do doby uzavření Smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel
uzavírá Smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději
při uzavření Smlouvy.

4.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném
rozsahu,  je  oprávněn splnění  kvalifikace  v  chybějícím  rozsahu prokázat  prostřednictvím  subdodavatele.
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady  prokazující  splnění  základního  kvalifikačního  předpokladu  podle  ustanovení  a  profesního
kvalifikačního předpokladu subdodavatelem; a

b) smlouvu  uzavřenou  se  subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek  subdodavatele  
k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem, či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.

4.6 Společná nabídka několika uchazečů

Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících ze zakázky.
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4.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

4.7.1 Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace,  nahrazuje  tento  výpis  prokázání  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  a  profesních
kvalifikačních  předpokladů  v  tom  rozsahu,  v  jakém  doklady  prokazující  splnění  těchto  profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění zakázky.

4.7.2 Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

5. Základní kvalifikační předpoklady

5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a) který nebyl  pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení  odsouzení  za  spáchání  takového trestného činu;  jde-li  o  právnickou osobu,  musí  tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu,  a  je-li  statutárním orgánem uchazeče  či  členem statutárního  orgánu uchazeče  právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen  statutárního  orgánu  této  právnické  osoby;  podává-li  nabídku  či  žádost  o  účast  zahraniční
právnická  osoba  prostřednictvím  své  organizační  složky,  musí  předpoklad  podle  tohoto  písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště;

b) který  nebyl  pravomocně odsouzen pro trestný čin,  jehož skutková podstata  souvisí  s  předmětem
podnikání  uchazeče  podle  zvláštních  právních  předpisů  nebo  došlo  k  zahlazení  odsouzení  za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její  statutární  orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li  statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  nebyl  konkurs  zrušen  proto,  že  majetek  byl  zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci;
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,

místa podnikání či bydliště uchazeče;
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,  a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
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h) který  nemá nedoplatek  na  pojistném a  na penále  na sociální  zabezpečení  a  příspěvku na státní
politiku  zaměstnanosti,  a  to  jak  v  České  republice,  tak  v  zemi  sídla,  místa  podnikání  či  bydliště
uchazeče.

5.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií

Uchazeč  prokazuje  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  předložením  čestného  prohlášení  dle
závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Uchazeč,  se  kterým  bude  uzavřena  Smlouva  na  plnění  zakázky,  bude  povinen  k  prokázání  splnění
základních kvalifikačních předpokladů předložit:

a) originál či ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů – pro odst. 5.1 písm. a) a b) tohoto článku;
b) originál  či  ověřenou  kopii  potvrzení  příslušného  finančního  úřadu  a  ve  vztahu  ke  spotřební  dani

čestného prohlášení – pro odst. 5.1 písm. f) tohoto článku;
c) originál či ověřenou kopii  potvrzení příslušného orgánu či instituce – pro odst.  5.1 písm. h) tohoto

článku;
d) čestného prohlášení – pro odst. 5.1 písm. c) až e) a g) tohoto článku.

6. Profesní kvalifikační předpoklady

6.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč  prokazuje  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů  předložením  čestného  prohlášení  dle
závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Uchazeč,  se kterým mám být  uzavřena Smlouva na plnění zakázky,  bude povinen k prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud
je v ní zapsán;

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7. Technické kvalifikační předpoklady

7.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel nestanoví technické kvalifikační předpoklady a nepožaduje tudíž prokázání jejich splnění.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, 
vymezení platebních podmínek

8.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídková  cena  bude  pokrývat  kompletní  dodávky  zboží,  jak  jsou  popsány  v zadávací  dokumentaci  a
Smlouvě.

8.2 Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem:

a) Uchazeč ocení předmět plnění zakázky (zboží) popsaný v čl. 2 odst. 2.2 této zadávací dokumentace 
jeho celkovou cenou v českých korunách bez DPH, jež bude předmětem hodnocení v rámci 
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena.
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b) Cena uvedená v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádné realizaci dodávky zboží podle Smlouvy. 

c) V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče na dodávku zboží dle čl. 2 odst. 2.2 
zadávací dokumentace a tato nabídková cena bude uvedena jako maximální a nepřekročitelná.

d) Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu Smlouvy na plnění zakázky, jež je 
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8.3 Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení)  nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb
DPH platných v den zdanitelného plnění.

8.4 Platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy na plnění zakázky, který tvoří
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Podmínky tam uvedené nesmí uchazeč měnit vyjma částí Smlouvy
zadavatelem k  doplnění označených žlutou barvou.

9. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

9.1 Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení  lhůty  pro  podání  nabídek  a  končí  dnem doručení  oznámení  zadavatele  o  výběru
nejvhodnější nabídky.

9.2 Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytl jistotu.

10. Kritéria pro zadání zakázky

10.1 Základní kritérium pro zadání zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Jako nejvýhodnější bude
vyhodnocena nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

11. Podání nabídek

11.1 Podmínky a lhůta pro podání nabídek

11.1.1 Podmínky pro podání nabídek

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.
Uchazeč,  který  podal  nabídku  v  zadávacím  řízení,  nesmí  být  současně  subdodavatelem,  jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.
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11.1.2 Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originálním vyhotovení a 1 kopii v  listinné podobě.
Nabídky se podávají  v  uzavřené obálce,  která musí být  opatřena názvem zakázky „Pořízení  kolového
traktoru s lesnickou nástavbou“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Plánské lesy s.r.o." a
opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné
zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.3.2015 v 9:00 hodin.
Nabídky se doručují buď poštou na adresu: 

Plánské lesy s.r.o., Tachovská 491, 348 15 Planá

nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14.00 hod. na kontaktní adrese zadavatele.
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o
převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o
datu  a  času  doručení  nabídky.  Doručené  nabídky  zaznamená  zadavatel  do  seznamu  nabídek  podle
pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů budou otevírány na adrese Plánské lesy s.r.o., Tachovská 491,
348 15 Planá  dne 20.3.2015 v 10:00 hodin.

11.3 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

a) zástupci zadavatele;
b) členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované zadavatelem;
c) za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; uchazeč či

zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji  totožnost, případně doložit  oprávnění jednat jménem
uchazeče (plná moc).

11.4 Postup komise při otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla
doručení. Komise kontroluje pouze to zda:

a) je nabídka zpracována v českém jazyce;

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

a) identifikační údaje uchazeče;

b) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou;

c) informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím
hodnotícím kritériím (dle čl. 10).

Další  obsah  nabídky  nebude  uchazečům  sdělen.  Pokud  nabídka  nesplňuje  výše  uvedené  požadavky,
komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena z
další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
O otevírání  obálek  sepisuje  komise  protokol  o  otevírání  obálek.  U  každé  nabídky  uvede komise  údaje
sdělované přítomným uchazečům. Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout.
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12. Obsah a forma nabídky

12.1 Obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

a) krycí list  - doplněná příloha č.4 této zadávací dokumentace 

b) návrh Smlouvy na plnění zakázky 

c) čestné  prohlášení  uchazeče o  jeho  ekonomické  a  finanční  způsobilosti splnit  zakázku.  Toto
čestné prohlášení je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace;

d) seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět zakázky dle závazného vzoru,
jež je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace spolu se smlouvami s těmito subdodavateli, viz čl. 13
odst. 14.3 zadávací dokumentace;

e) seznam statutárních  orgánů nebo členů  statutárních  orgánů uchazeče,  kteří  v  posledních  3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele. Tento seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2
této zadávací dokumentace;

f) má-li  uchazeč  formu  akciové  společnosti,  seznam vlastníků  akcií,  jejichž  souhrnná  jmenovitá
hodnota  přesahuje  10  % základního  kapitálu,  vyhotovený ve  lhůtě  pro  podání  nabídek.  Tento
seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace;

g) prohlášení  uchazeče  o  tom,  že  neuzavřel  a  neuzavře  zakázanou  dohodu podle  zvláštního
právního  předpisu  v  souvislosti  se  zadávanou  zakázkou.  Toto  čestné  prohlášení  je  součástí
závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem a dále doklady a informace
prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak.
Zadavatel  pro  větší  přehlednost  a  orientaci  doporučuje  oddělení  jednotlivých  částí  nabídky  barevnými
předělovými listy (rozlišovací).

12.2 Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů

Nabídka  předložená  uchazečem  bude  zabezpečena  proti  manipulaci  s  jednotlivými  listy  provázáním
provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran zadavatel požaduje,
aby bylo provedeno očíslování všech  listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou
řadou.
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13. Ostatní podmínky zadávací dokumentace

13.1 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13.2 Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to
buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z důvodů na straně zadavatele.
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o zakázku, které oslovil výzvou
k podání nabídek a zároveň bude změna zveřejněna.

13.3 Subdodavatelé

Uchazeč je povinen předložit zadavateli seznam všech subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu
plnit  předmět  zakázky  spolu  s vymezením  předpokládaných  hodnot  a  částí  zakázky,  jež  budou  těmito
subdodavateli plněny.

13.4 Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

a) vyplněný  formulář  "KRYCÍ  LIST  NABÍDKY"  obsahující  identifikační  údaje  uchazeče,  opatřený
razítkem  a  podpisem  oprávněné  osoby  (osob)  uchazeče  v  souladu  se  způsobem  podepisování
uvedeným ve  výpise  z  obchodního  rejstříku  nebo zástupcem zmocněným k  tomuto  úkonu  podle
právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);

b) nabídková cena;

c) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace;

d) čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. Toto čestné
prohlášení je součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace;

e) seznam subdodavatelů spolu s doklady vztahujícími se k subdodavatelům, dle závazného vzoru, který
tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace;

f) seznam  statutárních  orgánů  nebo  členů  statutárních  orgánů  uchazeče,  kteří  
v  posledních  3  letech  od  konce  lhůty  pro  podání  nabídek  byli  v  pracovněprávním,  funkčním  či
obdobném poměru u zadavatele.  Tento seznam je součástí závazného vzoru čestného prohlášení
uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;

g) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje  10  % základního  kapitálu,  vyhotovený  ve  lhůtě  pro  podání  nabídek.  Tento  seznam je
součástí závazného vzoru čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;

h) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou. Toto čestné prohlášení je součástí závazného vzoru
čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

i) návrh  smlouvy  na  plnění  zakázky  dle  závazného  vzoru  uvedeného  v příloze  č.  1  této  zadávací
dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či  za uchazeče a opatřený razítkem
uchazeče;

j) případné další dokumenty dle zadávacích podmínek.

13.5 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit  a to bez udání důvodu.
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13.6 Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

13.7 Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel
vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Přílohy:
Příloha č.1 - Smlouva vzor
Příloha č.2 - Závazný vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3 - Závazný vzor - přehled subdodavatelů
Příloha č.4 - Krycí list vzor

V Plané dne 17.2.2015

_____________________________
Plánské lesy s.r.o.

Ing. Michal Hruška, jednatel 
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