
Správa lesa – výzva k podání nabídky 

 

1) Identifikační údaje zadavatele 

Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, IČ: 00241636, DIČ: 
CZ00241636, zastoupená starostou Ing. Tomášem Smrčkou. 

Kontaktní osoba: Jan Kadlec – tel.: 603 293 322, e-mail: kadlec@revnice.cz 

2) Informace o druhu a předmětu zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle §12 zákona č. 137/2006 Sb.  a vnitřního předpisu č. 
3/2015 města Řevnice. 

Předmětem zakázky je dodávka služby správy lesního majetku v rozsahu daném 

návrhem smlouvy. Pro způsob realizace předmětu zakázky je závazná níže uvedené 
hospodářská politika společnosti. Hospodaření na lesních pozemcích se tak řídí 
následujícími pravidly: 

- jsou dodržována příslušná legislativní pravidla spojena s hospodařením na lesních 
pozemcích, 

- aplikovány jsou k přírodě šetrné způsoby hospodaření zaměřené na maloplošné 
hospodaření,  

- preferována je obnova lesa z přirozeného zmlazení, případně obnova stanovištně 
vhodnými dřevinami s odkazem na měnící se klimatické podmínky, 

- důraz je kladen na co největší omezení použití chemických přípravků (ochrana proti 
buřeni, zvěři), 

- nejsou opomíjeny mimoprodukční, především rekreačních funkce lesa,  

- způsob hospodaření směřuje k dlouhodobému zajištění přiměřeného zisku a 
rozšíření obhospodařované plochy lesa na území regionu. 

 

3) Návrh smlouvy: 

Dva výtisky doplněného a podepsaného návrhu smlouvy osobou jednající za uchazeče 
jsou nedílnou přílohou podané nabídky. Návrh smlouvy je uveden v příloze této výzvy. 
Uchazeč vyplní identifikační údaje a cenu za nabízenou službu. 

 

4) Lhůta a místo pro podání nabídek: 

1. listopadu 2016 11:00 hod, adresa zadavatele 

    Lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami: 

1. listopadu 2016, 11:15, adresa zadavatele 

mailto:kadlec@revnice.cz


Nabídku lze podat osobně na adrese zadavatele a to v úředních hodinách zveřejněných 

na www.revnice.cz. Nabídku lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla 

zadavatele. Termínem doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky 
zadavateli, tedy nikoli datum odeslání.  

 

5) Požadavky na splnění prokázání kvalifikace: 

- licence k výkonu odborného lesního hospodáře dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně některých zákonů – ověřená kopie, 

- praxe při správě lesního majetku více jak 300 ha min. 5 let, u právnické osoby možno 
doložit prostřednictvím odpovědného zástupce – čestné prohlášení s uvedením 
zaměstnavatele, výměry spravovaného majetku, pracovní pozice a délky praxe, 

- pojištění odpovědnosti pro případ náhrady škody nebo jiné újmy - minimální pojistná 
částka 3 mil. Kč a max. spoluúčast 20 tis. Kč – prostá kopie smlouvy či jiného 
dokumentu prokazujícího uzavření pojištění, 

- čestné prohlášení  o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle přílohy, 

- prokázání schopnosti zajistit nejvýhodnější odbyt produkovaného dřeva po první tři 
měsíce od podpisu smlouvy (předpoklad leden - březen 2017) doplněním níže uvedené 
tabulky a přiložením závazných cenových nabídek s uvedenými cenami. Předmětem 
posouzení budou fco ceny, tedy cena na odvozním místě bez zahrnutí vlivu ceny 
dopravy. 

Dřevina/sortiment 
Předpokládaný 

objem (m3) 

Cena / m3 (Kč 

bez DPH) 

Celkem (Kč bez 

DPH) 

SM pilařská kulatina 

celé délky, čep 20 + cm, kv. A,B,C 
90   

SM surový kmen netříděný čerstvý 40   

SM kulatina průmyslového 
zpracování 

20   

MD pilařská kulatina 

celé délky, čep 20 + cm, kv. A,B,C 
20   

MD surový kmen netříděný čerstvý 10   

MD kulatina průmyslového 
zpracování 

0   

BO pilařská kulatina 

celé délky, čep 20 + cm, kv. A,B,C 
30   

BO surový kmen netříděný čerstvý 15   

BO kulatina průmyslového 

zpracování 
0   

Surové kmeny listnaté tvrdé 50   

Celkem  ----- -----  



 

- prokázání aktivní účasti v min. třech dotačních projektech v oblasti lesního 
hospodářství v minimální výši 20 tis. Kč/projekt, z toho jeden min. ve výši 200 tis. Kč - 
čestné prohlášení s uvedením názvu dotačního titulu, rok schvalování, název žadatele, 
výše dotace  

6) Kritéria hodnocení nabídek: 

100% - měsíční odměna správce při současném rozsahu majetku, 

7) Ostatní podmínky: 

- nabídka musí být podána v českém jazyce, 

- každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou 
nabídku, nemůže současně (i) být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 

dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani (ii) podat 
společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i,  

- zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout 
žádnou nabídku doručenou po tomto rozhodnutí,  

- uchazeče předloží čestné prohlášení, že souhlasí s podmínkami zadávacího řízení. 

 

8) Přílohy: 

- Smlouva o správě lesa (závazné znění) 

- Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
(doporučený vzor) 

 

            

 

 


