VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
O PRODEJI TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ 2020-2021
č.j. VLS-006114/2020/1900
I. VYHLAŠOVATEL
1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 00000205,
DIČ: CZ00000205, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. ALX 256.
2) Kontaktní osoba Ing. Ondřej Vybíral, tel. 954 009 260, e-mail: ondrej.vybiral@vls.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
1) Předmětem Výzvy k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků 2020-2021,
(dále jen „výzva“) jsou dodávky těžebních zbytků, které napadly při těžbě dříví, dle nabídky
vyhlašovatele vybranému uchazeči, za podmínek uvedených v této výzvě. Těžebními zbytky se
přitom rozumí dendromasa tvořená zbylými částmi vytěžených stromů na lokalitě P nebo OM po kácení
stromů a jejich odvětvování. Mezi těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy. Dodávky budou realizovány
na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi vyhlašovatelem (prodávajícím) a vybraným
uchazečem (kupujícím). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (viz čl. IX odst. 1 Smlouvy).
2) Místem plnění jsou organizační jednotky vyhlašovatele – divize Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (dále
jen „divize“) Horní Planá a její hospodářské celky lesní správa (dále jen „LS“) Arnoštov, LS Nová Pec
včetně odloučených úseků Dražice, Bechyně, Homole, Vimperk, LS Chvalšiny a LS Horní Planá, divize
Lipník nad Bečvou a její hospodářské celky LS Velký Újezd, LS Hlubočky, LS Libavá, LS Potštát a LS
Bruntál.
3) Rozsah plnění – množství nabízených těžebních zbytků:
část 2-1 divize Horní Planá (LS Arnoštov a LS Nová Pec,
včetně odloučených úseků Dražice, Bechyně, Homole, Vimperk)
Předpokládaný objem klestu prm (těžebních zbytků):
50 000
část 2-2 divize Horní Planá (LS Chvalšiny a LS Horní Planá)
Předpokládaný objem klestu prm (těžebních zbytků):
50 000
část 7-1 divize Lipník nad Bečvou (LS Velký Újezd, LS Hlubočky)
Předpokládaný objem klestu prm (těžebních zbytků):
13 000
část 7-2 divize Lipník nad Bečvou (LS Libavá a LS Potštát)
Předpokládaný objem klestu prm (těžebních zbytků):
27 000
část 7-3 divize Lipník nad Bečvou (LS Bruntál)
Předpokládaný objem klestu prm (těžebních zbytků):

18 000

4) Objem těžebních zbytků uvedený v odstavci 3 není závazný. Je pouze přibližný a po dobu platnosti
smlouvy může dojít k jeho snížení nebo zvýšení dle možností vyhlašovatele. Vyhlašovatel však
garantuje, že vybranému uchazeči dodá minimálně procentuální podíl z celkového nabízeného
objemu uvedený v příloze Cenová nabídka.

III.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

1) Nabídka se vyhotovuje písemně v českém jazyce v jednom výtisku (v originále).
2) Uchazeč předloží pouze jednu nabídku. Uchazeči, který předloží více než jednu nabídku, budou
všechny jeho nabídky odmítnuty. Varianty nabídek se nepřipouštějí.

3) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče tzn., že
musí být podepsána vlastnoručním podpisem fyzické osoby nebo u právnické osoby způsobem
uvedeným v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku nebo osobou pověřenou. V případě podpisu
nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci
či jiného platného pověřovacího dokumentu. Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce
označené výrazným nápisem „PRODEJ TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ 2020-2021 DIVIZE LIPNÍK A HORNÍ
PLANÁ“ a výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž
je možné zaslat oznámení podle odstavce 7 tohoto článku.
4) Lhůta pro podání nabídek:
a) začíná dnem zveřejnění výzvy k podání nabídky,
b) končí dnem 12.10.2020 ve 12,30 hod.
5) Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídky na adresu vyhlašovatele (tj. Vojenské lesy a
statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6), a to osobně, kurýrní službou nebo
prostřednictvím poštovního doručovatele.
6) Při osobním podání nabídky, které je možné v pracovní dny od 8,00 hod do 14,00 hod, bude doručiteli
vystaveno potvrzení o příjmu nabídky.
7) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek výběrová komise neotevírá. Vyhlašovatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
8) Po lhůtě pro podání nabídek nelze nabídku měnit nebo doplňovat, pokud k písemnému vysvětlení či
doplnění nabídky nebude uchazeč vyzván přímo vyhlašovatelem.
9) Veškeré náklady spojené s přípravou a podáním nabídky ponese uchazeč. Vyhlašovatel nebude
odpovědný za jakékoliv náklady nebo škody, které by mohly být uchazeči způsobeny z jakéhokoliv
titulu v souvislosti s touto nabídkou.
10) Podáním nabídky uchazeč potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami této výzvy,
s podmínkami pro podání a vyhodnocení nabídek, s návrhem kupní smlouvy, se zveřejněním celkové
nabídkové ceny a se zveřejněním uzavřené kupní smlouvy.
11) Předložená nabídka je platná a závazná do 12.11.2020.

IV. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí obsahovat následující:
1) identifikaci uchazeče:
a) jméno a příjmení / přesný obchodní název uchazeče,
b) adresa / sídlo uchazeče,
c) IČO, DIČ (pokud je vydáno),
d) údaj o zápisu ve veřejném rejstříku či jiné evidenci (je-li v něm zapsán),
e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem uchazeče či za uchazeče,
f)

bankovní spojení, číslo účtu,

g) kontakt (telefon, fax, e-mail).
2)

cenovou nabídku, kterou uchazeč zpracuje způsobem uvedeným v článku V této výzvy,

3)

kupní smlouvu (viz článek VI této výzvy).
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V. CENOVÁ NABÍDKA
1) Cenová nabídka bude vyhotovena v písemné podobě a bude pevně připojena k návrhu kupní smlouvy
dle čl. VI. výzvy jako její příloha. Uchazeč ji zpracuje a předloží tím způsobem, že vyplní „Cenovou
nabídku na uzavření kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků“, která je uvedena v příloze č. 1 této
výzvy. Cenová nabídka musí být podepsána v souladu s článkem III. odst. 3 této výzvy. Nepodepsané
nebo přepisované nabídky nebudou hodnoceny.
2) Ceny v nabídce uchazeč uvede v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH) za 1 prm
sypaný štěpky.
3) Ceny uvedené v nabídce budou cenami konečnými a budou obsahovat veškeré náklady uchazeče
spojené s prodejem a odvozem těžebních zbytků. Kupní cena je stanovena za zpracovaný klest po
seštěpkování či drcení na náklady kupujícího.
4) K cenám bude účtována DPH v sazbě platné ke dni dodání a převzetí zboží.
5)

Jednotková nabídková cena za 1 prm sypaný štěpky (bez DPH) na lokalitě P nesmí být nižší než 1
Kč/prm sypaný a na lokalitě OM nesmí být nižší než 55 Kč/prm sypaný.

VI. KUPNÍ SMLOUVA
Vyhlašovatel (jako prodávající) uzavře s vybraným uchazečem (jako s kupujícím) kupní smlouvu.
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit její návrh (včetně jejích příloh) ve dvou vyhotoveních podepsaný
statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není
předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a vyhlašovatel vyloučí
takového uchazeče z další účasti ve veřejné soutěži. Návrh musí obsahovat podmínky uvedené v článku
II. a V. této výzvy. Návrh smlouvy vyhlašovatele se závazným textem je uveden v příloze č. 2 této
výzvy.
VII. VYHODNOCENÍ NABÍDEK
1) Nabídky budou vyhlašovatelem vyhodnoceny do 14.10.2020. Otevírání obálek a posuzování nabídek
je neveřejné. Otevírání obálek provádí příslušná komise vyhlašovatele.
2) Komise vyhlašovatele pro vyhodnocení nabídek posoudí, zda je nabídka zpracována v souladu se
zněním podmínek této výzvy. Pokud nabídka byla podána nebo zpracována v rozporu se zněním
podmínek této výzvy, nebo je nabídka ručně přepisovaná, vyřadí ji komise z dalšího posuzování
a hodnocení. Komise si vyhrazuje oprávnění vyloučit uchazeče, pokud zjistí, že ke dni podání
nabídky nemá uchazeč vůči vyhlašovateli vyrovnané veškeré závazky (vyhlašovatel eviduje vůči
uchazeči pohledávku po lhůtě splatnosti).
3) Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti komise
uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit či doplnit. Komise nabídku
vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení (doplnění) ve lhůtě stanovené komisí.
4) Jestliže nabídka obsahuje ceny výrazně se odchylující od cen stejných položek v ostatních
nabídkách, má komise právo od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění této mimořádně se
odchylující nabídkové ceny. Neodůvodní-li uchazeč mimořádně se odchylující nabídkovou cenu ve
stanovené lhůtě nebo posoudí-li komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, komise tuto nabídku
z dalšího hodnocení vyřadí.
5) Hodnocení nabídek:
a) hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena. V případě, že po hodnocení nabídek, bude
na pozici uchazeče, se kterým má být uzavřena kupní smlouva, více nabídek se shodnou
nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. O
losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace veřejné soutěže.
6) O výsledcích hodnocení předložených nabídek budou uchazeči informováni na emailovou adresu
uvedenou v nabídce do 1 pracovního dne po vyhodnocení nabídek. Důvody odmítnutí nebudou
oznamovány. S vybraným uchazečem bude zároveň uzavřena kupní smlouva.
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VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato výzva nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo výzvu zrušit kdykoliv do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
2) Vyhlašovatel má možnost až do konce lhůty pro podávání nabídek měnit podmínky veřejné soutěže
za předpokladu adekvátního prodloužení této lhůty při každé takovéto změně.
3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu.
4) Vyhlašovatel předpokládá uzavření smlouvy do 14.10.2020.
5) Vyhlašovatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu
jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS)
v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Součástí uzavírané
smlouvy je závazek uchazeče respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami
a standardy zadavatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců
zadavatele, což se vztahuje na uchazeče a další osoby pro uchazeče pracující. Politiky zadavatele
v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách zadavatele
(http://www.vls.cz/cs/o-vls/integrovany-manazersky-system).
6) Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – Cenová nabídka na uzavření kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků
příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků
V Praze dne
Ing. Petr Král
ředitel

podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Král
Datum: 2020.09.30
Král
13:21:46 +02'00'
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