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Vyzývá zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku:
Kácení stromů trnovníku akát a jasan v obci Tuklaty
1. Zadavatel
2.
Obec Tuklaty, se sídlem Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty, IČO: 235822.
Zadavatel upozorňuje zájemce, že tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, kdy zadavatel
podle ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, není povinen zadávat zakázku podle zákona o veřejných zakázkách.
2. Předmět zakázky
Veřejná zakázka na služby: kácení stromů trnovník akát a jasan na pozemku p.č. 851/1 v k.ú.
Tuklaty dle rozhodnutí OÚ Tuklaty o povolení kácení včetně soupisu stromů určených
ke kácení (v příloze).
Zadavatel vybere v této veřejné zakázce jednoho zájemce (vybraného zájemce) a to na
základě hodnotícího kritéria uvedeného v čl. 12 této výzvy.
Zadavatel požaduje po vybraném zájemci zejména následující plnění:
- vykácení dřevin (stromů), které jsou uvedeny v soupise, který tvoří přílohu č. 1 této
výzvy;
- součástí plnění dle této výzvy je rovněž odkup vykáceného dřeva (dřevní hmoty)
vybraným zájemcem od zadavatele.
Předmětem kácení je 39 stromů s obvodem více než 80 cm ve výšce 130cm a cca 35
stromů s průměrem do 20 cm. Bližší specifikace plnění zakázky je uvedena v čl. 4 této
výzvy.
Vybraný zájemce je povinen veškeré činnosti související s prováděním této zakázky
realizovat v souladu s platnými právními předpisy. Vybraný zájemce odpovídá při provádění
činnosti za veškerou bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších osob.
Zadavatel upozorňuje zájemce, že předmětem kácení jsou vysoké stromy na skalnaté stráni
nad ulicí Akátová, přičemž místo je veřejně přístupné, procházejí jím chodci, projíždějí auta
apod. Zájemce je povinen zabezpečit místo kácení způsobem, aby nedošlo ke škodám na
životech, zdraví a majetku ve vztahu k třetím osobám.
Podmínkou zahájení díla je nabytí právní moci rozhodnutí OÚ Tuklaty o povolení kácení.
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Zadavatel požaduje, aby vykácení dřevin (stromů) a s tím související činnosti byly
provedeny vybraným zájemce zcela zdarma. Za odvoz dřevní hmoty bude povinen
vybraný zájemce uhradit zadavateli cenu, kterou stanovil v rámci své cenové nabídky
v této veřejné zakázce.
3. Kvalifikace zájemců
Za účelem prokázání kvalifikace je povinností zájemců v této veřejné zakázce doložit:
-

kopii živnostenského oprávnění odpovídající předmětu plnění v této veřejné zakázce;
kopii pojistné smlouvy ve věci pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám v souvislosti s činností, která je předmětem této veřejné zakázky.

4. Rozsah prací
- pokácení stromů trnovník akát a jasan,
- vykácení výmladků a náletů jasanů a akátů, úprava zbývajících akátů (úprava těchto stromů
- úprava koruny, výřez suchých větví)
- zmlazení keřů dle pokynů přítomného zástupce obce,
- naříznutí každého pařezu akátu dle pokynu zástupce (zápich motorovou pilou do hloubky
cca 4 cm) obce pro umožnění aplikace herbicidu,
- zpracování a odvoz veškeré dřevní hmoty a kompletní úklid, na pozemku zůstane jen
několik větví, určených zástupcem zadavatele,
to vše dle rozhodnutí OÚ Tuklaty o povolení kácení (v příloze) na pozemku p.č. 851/1 v kú.
Tuklaty.
Práce budou organizovány v dohodě se zástupcem obce, aby mohl aplikovat na pařezy
herbicid.

5.

Místo a doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. dubna 2015.
6.

Požadavky na jednotný způsob a rozsah zpracování nabídky

Zájemce je v nabídce povinen předložit:
Krycí list s uvedením identifikačních a kontaktních údajů zájemce a doplněné
nabídkové ceny za 1 m3 vytěženého dřeva trnovník akát a jasan;
6.2
nabídkovou cenu za
6.3
kopii příslušného živnostenského oprávnění;6.4
kopii pojistné smlouvy uzavřené
s příslušnou pojišťovnou ve věci odpovědnosti za škody.
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Bude obsahovat úvodní krycí list a dále
doklady v členění dle tohoto článku.
6.1
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7.

Platební podmínky

8.1.

Po vykácení stromů v souladu s touto výzvou a pokyny zadavatele, vybraný zájemce a
zadavatel ve vzájemné součinnosti stanoví množství vykáceného dřeva v m3.
Vybraný zájemce má právo odvést vykácené dřevo až po dokončení a převzetí díla –
vykácení stromů a provedení s tím souvisejících činností bez vad a nedodělků
zadavatele. V případě, že vybraný zájemce uloží vytěžené dřevo na veřejně
přístupném místě, nese sám riziko odcizení.

8.2

Zadavatel vystaví a zašle vybranému zájemci daňový doklad - fakturu na úhradu ceny
dřeva (dřevní hmoty) na adresu uvedenou v jeho nabídce. Cenu dřeva uvedenou
v daňovém dokladu je vybraný zájemce povinen uhradit ve lhůtě splatnosti stanovené
na daňovém dokladu vystaveném zadavatelem.

10.

Prohlídka místa plnění

Doporučujeme osobní prohlídku terénu před zpracováním kalkulace.
Prohlídku místa plnění je možné dohodnout se starostou obce panem Petrem Jenšovským, tel.
724 182 712.
11.
Způsob podávání nabídek
Nabídka bude doručena písemně na adresu Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty, v
zalepené obálce s nápisem „NABÍDKA, kácení stromů trnovníku akát a jasan v obci
Tuklaty“. Na obálce budou uvedeny název a adresa uchazeče.
Zadavatel rovněž připouští podání nabídky v elektronické podobě e-mailem doručeným na
adresu info@tuklaty.cz nejpozději do 12 hod. 25.3.2015.
12. Hodnotící kritéria
Zájemce je povinen v rámci této veřejné zakázky stanovit nabídkovou cenu jako cenu za 1 m3
vytěženého dřeva (100 %). Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od
nejvyšší nabídkové ceny k nejnižší. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou, tj. cenou, kterou zájemce nabídne zadavateli za odkup vykácené
(vytěžené) dřevní hmoty.
13. Doplňující údaje
Zadavatel vyřadí nabídky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti uvedené v
článku 6.
13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění výběrového řízení.
13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a zrušení výběrového řízení.
13.4. Zájemce je svou nabídkou vázán 30 dnů, počítáno od konce lhůty pro podání nabídek.
13.4.
Zadavatel zašle vítězi výběrového řízení písemnou objednávku na provedení díla,
potvrzující jeho závaznou nabídku s tím, že smluvní vztah vznikne mezi stranami doručením
13.1
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této objednávky vybranému zájemci v rámci této veřejné zakázky. Ostatní zájemci budou o
výsledku veřejné soutěže písemně vyrozuměni.

Za Obec Tuklaty

Petr Jenšovský
starosta obce

Příloha:
1. Soupis dřevin (stromů)
2. Rozhodnutí o povolení kácení
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Krycí list zájemce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Zájemce:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

Sídlo/místo podnikání:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

IČ:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

DIČ:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

Osoba oprávněná
jednat za zájemce:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

Bank. spojení:

[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

NABÍDKOVÁ CENA
Cena
v Kč bez
DPH

Položka

Nabídková cena za odkup 1 m3 vytěženého
dřeva trnovník akát a jasan
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DPH v %

Cena v Kč
včetně DPH

