V Hradci Králové dne 18.11.2014
Veřejná zakázka č. 1448 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:

Stříbrný rybník, Malšova Lhota - likvidace a výsadba stromů

Zadavatel zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

1.
1.1
1.2

Plnění zakázky
Druh, množství a rozsah prací viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta splnění:
Kácení a výsadba: od podpisu SOD nejpozději do 31.03.2015.
Povýsadbová péče: pět let od výsadby dřevin (2015 – 2019)

2.

Obsah nabídky

Vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních
předpokladů na veřejnou zakázku malého rozsahu/Nabídková cena“

Vyplněný Výkaz výměr
Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do tří pracovních dnů

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)

3.
3.1

3.2

3.3

Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Lhůta: Pondělí až pátek (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je
pondělí 15.12.2014 do 10:00 hod.
Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a
heslem „NEOTVÍRAT“.

4.

Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou, resp.
nejvyšším výnosem je nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné
zakázky.

5.
5.1

Požadavek na zpracování cenové nabídky
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená
s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, dopravní opatření, použití
pracovních strojů, techniky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci
prací.
Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci, aby si s dostatečným časovým
předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.

5.2

5.3
6.
6.1

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha „Základní kvalifikační předpoklady“)
potvrdí uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení dodavatele o splnění
kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku malého rozsahu/Nabídková cena“.

6.2

6.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč potvrdí uchazeč předložením
podepsaného formuláře „Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na
veřejnou zakázku malého rozsahu/Nabídková cena“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele
předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Poskytování služeb
pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost)
Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže uchazeč předložením
podepsaného formuláře „Čestné prohlášení dodavatele o splnění o splnění kvalifikačních
předpokladů na veřejnou zakázku malého rozsahu/Nabídková cena“.

7.

Platební podmínky
Práce budou hrazeny dílčími fakturami; kácení a výsadba stromů po protokolárním předání díla,
povýsadbová péče po dobu pěti let jednou ročně.

8.
8.1

Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění
tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení
dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku malého rozsahu /
Nabídková cena“.
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
Nabídku záruční lhůty na vysazené dřeviny 60 měsíců. Délku poskytované záruky prokazuje
zhotovitel.
Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě vítězným uchazečem před uzavřením smlouvy o dílo.

8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2

Poskytnutí podkladů k veřejné zakázce
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo
telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,

Příloha „Základní kvalifikační předpoklady“,

Formulář „Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou
zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“.

10. Práva zadavatele
10.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky.
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
10.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1448
1. Název zakázky:
Stříbrný rybník, Malšova Lhota - likvidace a výsadba stromů
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, ul. Lhotecká, Malšova Lhota
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává zejména z kácení, likvidace dřevní hmoty a dřevního odpadu a výsadby nových
stromů na p.p.č. 180 a 181/5 včetně povýsadbové péče.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
4.1. Rozhodnutí OŽP o kácení dřevin zn. MMHK/213609/2012/ŽP/Han ze dne 13.2.2013 vč.
situačního nákresu
4.2. Podrobná specifikace prací (technické a uživatelské standardy)
4.3. Výkaz výměr
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
5.1. Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
mechanizace a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
5.2. Práce a pohyb v areálu budou konzultovány a koordinovány se zadavatelem a s pověřenou
osobou podnájemce areálu kempu Stříbrný rybník (B&K TOUR s. r. o., Komenského 249,
Hradec Králové).
6. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
7. Kontaktní osoby SNHK:

Milan Vencbauer, tel. 604 204 482
Jiří Sčebel, tel. 739 680 060

8. Další specifické požadavky:
9.1. Zadavatel požaduje současně s cenovou nabídkou předložit podrobný pracovní a technický
postup prací.
9.2. V průběhu likvidace budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření
ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu vlastních zaměstnanců,
zaměstnanců SNHK a třetích osob pohybujících se v areálu Stříbrného rybníka. Je třeba
respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak Zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb., o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví.
9.3. Prohlídku prostoru objednatel neorganizuje, prostor je volně přístupný.

Podrobná specifikace prací (technické a uživatelské standardy)
Veřejná zakázka č. 1448 - Stříbrný rybník, Malšova Lhota – likvidace a výsadba stromů

Práce budou prováděny dle určeného počtu a označení kácených dřevin na p.p.č. 180 a 181/5
v souladu s rozhodnutím OŽP ze dne 13.2.2013 zn. MMHK/213609/ŽP/Han, které je součástí
zadávací dokumentace.
Dřeviny dle rozhodnutí o povolení kácení: 76 ks (stromy jsou označeny oranžovou barvou - kříž,
lokalizace povolených dřevin na p.p.č. 180 a 181/5 viz situační nákres, který je součástí rozhodnutí
OŽP)
13 ks břízy
6 ks dubu
21 ks borovice
4 ks olše
31 ks břízy
1 ks borovice
Dřeviny s obvodem kmene do 80 cm: 132 ks (stromy jsou označeny bílou barvou - tečka)
49 ks břízy
1 ks dubu
72 ks borovice
4 ks olše
6 ks smrků
Kácení bude provedeno odborným způsobem v době vegetačního klidu (do 31.3.).
Práce budou provedeny ve ztížených podmínkách v blízkosti staveb a oplocení; je nutno zajistit, aby
nedošlo k jejich poškození. Před zahájením prací bude prostor zajištěn proti vstupu nepovolaných
osob. V prostorách kácení budou umístěny tabulky s nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“.
Zhotovitel poskytne na vysazené stromy záruku 60 měsíců od protokolárního předání díla, s výjimkou
poškození prokazatelným vandalismem nebo přírodní katastrofou.
Zhotovitel provede kompletní úklid dřevní hmoty a dřevního odpadu. Náklady na likvidaci, náhradní
výsadbu, zapěstování a povýsadbovou péči budou odečteny z výnosu za vytěženou dřevní hmotu viz
příloha výkaz výměr.
Zhotovitel bude postupovat tak, aby v průběhu kácení nedošlo k poškození dřevin v podrostu a byl
zachován stávající mladý podrost k dalšímu zapěstování lesa. Pařezy budou sníženy seříznutím
k úrovni do 10 cm nad terén.
Součástí díla je zapěstování určených 30 ks náletových dřevin (dubu) na p.p.č. 180 a náhradní
výsadba 20 ks stromů (dub, smrk, olše, bříza – velikost obvodu kmenů 10-12 cm, výška kmene 120
cm) na p.p.č. 181/5 včetně povýsadbové péče po dobu pěti let.
Konkrétní místa výsadby budou určena zadavatelem.
V Hradci Králové dne 12.11.2014

Milan Vencbauer
technické oddělení

