VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MIMO REZIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM
ZNĚNÍ
VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky:

" Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií 1/2018"

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Tyršova 611, Domažlice 344 01
26322994
Ing. Jan Benda, jednatel
Ing. Josef Forst
(+420) 720 994 713
forst@domazlicke-lesy.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2. 1. Druh veřejné zakázky: služba
2. 2. Těžba a sortimentace dříví harvestorovou technologií s přiblížením dříví na odvozní místo o objemu
cca 4 000 m3 malý harvestor v probírkových porostech na LHC Městské lesy Domažlice
2. 3.

– průměrná hmotnatost
– průměrná hmotnatost
– průměrná hmotnatost
– průměrná hmotnatost

do 0,14 m3, přibližovací vzdálenost do 600 cca 30 % množství
0,15 – 0,19 m3, přibližovací vzdálenost do 600 cca 30 % množství
0,20 – 0,49 m3, přibližovací vzdálenost do 600 cca 20 % množství
0,50 – 1,00 m3, přibližovací vzdálenost do 600 cca 20 % množství

2. 4. Termín realizace: zahájení prací nejpozději od 15. 6. 2018
Ukončení venkovních prací: nejpozději do 31. 12. 2018
2. 5. Místo plnění: LHC Městské lesy Domažlice
2. 6. Prohlídka porostů možná po domluvě kdykoliv
2. 7. Požadujeme malý harvestor s úřezem hlavice do 40 cm a vyvážečkou s maximální hmotností
do 10 tun
3. Zadávací dokumentace (ZD)
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
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4. Lhůty a místo pro podání nabídky
4.1. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 25. 4. 2018 do 12:00 hod.
4.2. Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, podepsaná oprávněným zástupcem
uchazeče. Nabídku doručte v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
" Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií " - NEOTVÍRAT !!!
na níže uvedenou adresu:

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Tyršova 611, Domažlice 344 01

5. Údaje o hodnotících kritériích:
5.1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
V nabídce bude cena uvedena v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2) a na Krycím listu nabídky
(Příloha č. 1).
6. Způsob zpracování ceny díla:
Cena bude uvedena celkem bez DPH a celková cena včetně DPH. Cena bude obsahovat veškeré práce
a dodávky, nutné ke kompletnímu dokončení díla.
7. Platební podmínky:
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části)
objednatelem a zápisu o předání pracoviště po ukončení prací vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit do 14 kalendářních dnů
po odsouhlasení soupisu provedených prací. Doba splatnosti každého daňového dokladu je stanovena
dohodou smluvních stran na 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Zhotovitel bude
fakturovat 90 % objemu provedených prací, zbývající objem díla bude fakturován na základě vyhodnocení
přejímek expedovaného dříví. Pokud faktura obsahuje chybné údaje nebo neobsahuje údaje předepsané obecně
závaznými předpisy nebo sjednané smlouvou, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli
k přepracování (doplnění) a ode dne doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

8. Složení nabídky:
8.1. Krycí list nabídky
8.2. Vyplněný návrh smlouvy o dílo bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Závazný text návrhu smlouvy, kterou uchazeč předloží, je přílohou této výzvy. Uchazeč není
oprávněn v tomto závazném textu návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než:
- identifikaci uchazeče (zhotovitele) - čl. I. smlouvy
- cena díla - čl. IV. smlouvy
- místo, datum podpisu návrhu smlouvy uchazečem
(dodavatelem), obchodní firmu či název uchazeče
(dodavatele) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
za uchazeče (dodavatele) – závěr smlouvy.
V případě, že uchazeč v návrhu smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text návrhu smlouvy,
než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a tento uchazeč bude vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.
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9. Ostatní ujednání:
9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky, zrušit a upřesnit rozsah zakázky
9.2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky
9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy o dílo
V Domažlicích dne 11.04.2018

Ing. Jan
Benda

Digitálně podepsal
Ing. Jan Benda
Datum: 2018.04.11
07:51:34 +02'00'

Ing. Jan Benda
jednatel
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