ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Zajištění pravidelné, běžné údržby
(managementu) pro vybraná zvláště chráněná
území v působnosti Jihočeského kraje“

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
708 90 650
Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka
Ing. Kateřina Cundová
386 720 405, cundova@kraj-jihocesky.cz

Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.
2.1 Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací
dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
Na vypracování zadávací dokumentace se nepodílely žádné jiné osoby odlišné od zadavatele.
2.2 Seznam informací v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné tržní
konzultace a osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:
Zadavatel nevedl předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona.
3. KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky: 4.348.500,- Kč bez DPH
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Informace o CPV
Název

CPV

Měrná
jednotka

Množství

1

Zemědělské, lesnické,
zahradnické služby a služby
v oblasti akvakultury a
včelařství

77000000-0

kpl

1

Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby
(managementu) pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně
vyhotovení realizační dokumentace.
V rámci díla bude zajištěna péče o 31 následujících zvláště chráněných území a navrhovaných
zvláště chráněných území (PR – přírodní rezervace, PP - přírodní památka, nPP – navrhovaná
přírodní památka):

Pořadové
číslo části
zakázky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Předpokládaná
hodnota zásahu
(včetně DPH)

Předpokládaná
hodnota zásahu
(bez DPH)

PP

74 052,00 Kč

61 200,00 Kč

nPP

50 941,00 Kč

42 100,00 Kč

PR

147 015,00 Kč

121 500,00 Kč

Radomilická mokřina

PR

859 100,00 Kč

710 000,00 Kč

CB

Tůně u Špačků

PP

315 810,00 Kč

261 000,00 Kč

CB

Vrbenská tůň

PP

114 708,00 Kč

94 800,00 Kč

Brož

CB

Vrbenské rybníky

PR

169 763,00 Kč

140 300,00 Kč

Vlášková

CK

Slavkovické louky

PP

498 399,00 Kč

411 900,00 Kč

Vlášková

CK

Slavkovský chlumek

PP

56 870,00 Kč

47 000,00 Kč

Vlášková

JH

Blanko

PR

51 909,00 Kč

42 900,00 Kč

Vlášková

JH

Gebhárecký rybník

PP

122 573,00 Kč

101 300,00 Kč

Brož

JH

Hadí vrch

PR

113 256,00 Kč

93 600,00 Kč

Vlášková

JH

Hrádeček

PR

166 133,00 Kč

137 300,00 Kč

Vlášková

JH

Lipina

PP

35 816,00 Kč

29 600,00 Kč

Vlášková

JH

Pískovna na cvičišti

PP

113 256,00 Kč

93 600,00 Kč

Vlášková

JH

Rašeliniště Mosty

PP

115 192,00 Kč

95 200,00 Kč

Vlášková

JH

Rybníky u Lovětína

PP

191 180,00 Kč

158 000,00 Kč

Vlášková

PT

Koubovský rybník

PP

55 902,00 Kč

46 200,00 Kč

Vlášková

PT

Miletínky

PR

100 430,00 Kč

83 000,00 Kč

Vlášková

PT

Pančice - V řekách

PP

110 715,00 Kč

91 500,00 Kč

Vlášková

PT

Štěrbů louka

PP

39 688,00 Kč

32 800,00 Kč

Vlášková

PT

Tisy u Chrobol

PP

31 823,00 Kč

26 300,00 Kč

Brož

ST

Chvalšovické pastviny

PP

142 659,00 Kč

117 900,00 Kč

Vlášková

TA

Borkovická blata

PR

392 040,00 Kč

324 000,00 Kč

Vlášková

TA

Dráchovské louky

PR

82 280,00 Kč

68 000,00 Kč

Vlášková

TA

Dráchovské tůně

PR

351 989,00 Kč

290 900,00 Kč

Vlášková

TA

Kladrubská hora

PR

168 190,00 Kč

139 000,00 Kč

Vlášková

TA

Kozlov

PP

39 809,00 Kč

32 900,00 Kč

Vlášková

TA

Nový rybník u Soběslavi

PP

108 537,00 Kč

89 700,00 Kč

Vlášková

TA

Ostrov Markéta

PP

116 160,00 Kč

96 000,00 Kč

Vlášková

TA

Pacova hora

PR

325 490,00 Kč

269 000,00 Kč

5 261 685,00 Kč

4 348 500,00 Kč

Garant

Okres

Název ZCHÚ

Vlášková

CB

Ďáblík

Vlášková

CB

Dvorčice

Vlášková

CB

Dvořiště

Brož

CB

Brož
Brož

Kategorie

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí zakázky (lokalit) je horním cenovým limitem a nesmí
být v nabídce překročena. Při nedodržení této podmínky bude nabídka účastníka na příslušnou část,
ve které byla překročena maximální stanovená cena, vyloučena.
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Podrobná specifikace zásahů, rozsah a termíny provedení zásahů jsou uvedeny v příloze č. 3,
mapové podklady jsou přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Garanti jednotlivých lokalit:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Milena Vlášková, DiS., Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení rozvoje venkova,
péče o krajinu a koncepcí, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
386 720 762
Mgr. Zdeněk Brož, Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení rozvoje venkova, péče
o krajinu a koncepcí, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
broz@kraj-jihocesky.cz
386 720 720

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Podrobnosti o rozsahu
realizační dokumentace a další podmínky realizace zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo,
který je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2).
Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena na 31 částí, a to podle jednotlivých
lokalit, které jsou předmětem plnění. Části jsou označeny čísly 1 – 31.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky
(dle § 101 zákona), přičemž do jedné části může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude podána v jedné obálce kompletně na všechny účastníkem zvolené části zakázky.
Dokumenty prokazující splnění kvalifikace a další požadavky zadavatele budou v nabídce předloženy
souhrnně (tedy jen jednou) za všechny části, avšak tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků
zadavatele ve všech částech zakázky, na které účastník podává nabídku. Odlišení, na kterou část
zakázky účastník podává nabídku, je zajištěno v rámci oceňovací tabulky z přílohy č. 3 zadávací
dokumentace, kde účastník ocení pouze ty části zakázky (lokality), na které podává nabídku, a ostatní
proškrtne nebo vymaže. Nabídky v části veřejné zakázky budou hodnoceny nezávisle na nabídkách
podaných pro jinou část veřejné zakázky. Smlouva s vybraným dodavatelem (pro každou část –
lokalitu – veřejné zakázky bude zadavatelem vybrán jeden účastník) bude uzavřena souhrnně za
všechny části zakázky, ve kterých bude účastník zadavatelem vybrán jako nejvhodnější.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, podmínky a požadavky zadavatele jsou totožné pro
všechny části veřejné zakázky.
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 A NÁSL. ZÁKONA
Technické podmínky provedení zakázky jsou stanoveny v rámci závazného návrhu smlouvy o dílo
(příloha č. 2), ve specifikaci zásahů a cenové nabídky (příloha č. 3) a v mapových podkladech (příloha
č. 5), které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Závazné kompletní obchodní podmínky zadavatele (platební, dodací, záruční, sankční podmínky,
případné vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona a jiné obchodní podmínky) jsou
uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), který je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.

3

7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
8. PODMÍNKY KVALIFIKACE
Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek v bodě
„Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů“.
9. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel jistotu dle § 41 zákona nepožaduje.
10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění dané části
veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami jako cenu nejvýše přípustnou.
Další požadavky:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.
 Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na každou z částí veřejné zakázky zvlášť
v tabulce „Specifikace zásahů a cenová nabídka“ (příloha č. 3). Účastník ocení pouze ty části
zakázky (lokality), na které podává nabídku, a ostatní proškrtne nebo vymaže.
 Oceněná tabulka „Specifikace zásahů a cenová nabídka“ bude součástí nabídky účastníka jako
příloha návrhu smlouvy.
 Účastník nebude uvádět celkovou nabídkovou cenu za všechny jím nabízené části (lokality) do
článku IV. Platební podmínky a fakturace, závazného návrhu smlouvy o dílo. Celková cena za
dílo bude do smlouvy doplněna až na základě skutečnosti dle rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele.

11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
11.1 Využití poddodavatele
Zadavatel umožňuje plnit veřejnou zakázku prostřednictvím případných subdodavatelů a nepožaduje
v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.
11.2 Ostatní podmínky
Dílo bude dodavatelem realizováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dle
obecně závazných předpisů (norem). Je-li v zadávací dokumentaci stanovena určitá technická
podmínka prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
zadavatel výslovně uvádí možnost nabídnout pro každý takový odkaz rovnocenné řešení v souladu
s § 89 odst. 6 zákona.
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12. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené
ve „Specifikaci zásahů a cenové nabídce“ (příloha č. 3) účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ve všech částech zakázky hodnotit ekonomickou
výhodnost nabídek podle pravidel stanovených v souladu s § 115 zákona, která jsou uvedena ve
výzvě k podání nabídek v bodě „Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona“.
13. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY DLE § 103 ZÁKONA
Zadavatel níže uvádí podmínky pro sestavení a podání nabídky včetně doporučeného způsobu
zpracování nabídky.
13.1. Forma a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém jazyce (případně možno navíc
v kopii a v elektronické podobě na vhodném médiu (CD)).
Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídky a informace o otevírání obálek s nabídkami
jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.
13.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
13.3. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
13.4. Údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1
písm. a) a b) zákona k předložení v nabídkách pro potřebu posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek:
13.4.1. Podepsaný návrh smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy (příloha č. 2 zadávací
dokumentace). Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje (vyznačeno žlutou
barvou – tj. identifikační údaje) a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po
obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.
Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat,
musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.
13.4.2. Specifikace zásahů a cenová nabídka
Oceněná tabulka „Specifikace zásahů a cenová nabídka“ tvořící přílohu č. 3 zadávací
dokumentace bude jedenkrát součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. Účastník
ocení pouze ty části zakázky (lokality), na které podává nabídku, a ostatní proškrtne
nebo vymaže.
Ostatní podmínky ocenění jsou uvedeny v bodě „10. Požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny“.
13.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
Podrobnosti jsou uvedeny v bodě „8. Podmínky kvalifikace“.
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13.5. Zadavatel nepožaduje poskytnutí údajů dle § 103 odst. 1 písm. d) a e) zákona, tj. informace
o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele a uvedení jmen,
příjmení a odborné kvalifikace pracovníků, kteří budou odpovědní za plnění veřejné zakázky.
13.6. Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti
dodavatelů v nabídce účastníci doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně.
13.7. Další dokumenty doporučené zadavatelem k použití v nabídce:
13.7.1. Krycí list nabídky
Nabídka může obsahovat krycí list. – vzor viz příloha č. 1 zadávací dokumentace
14. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zadavatel vyžaduje od vybraného dodavatele v souladu s § 104 zákona jako podmínku pro
uzavření smlouvy následující:
1) Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy. (viz bod 8. Podmínky kvalifikace)
2) Předložení informací dle § 104 odst. 2 zákona, tj.:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 4).
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
3) Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení
podle § 48 odst. 7 zákona (tj. anonymní akcie) na základě informací vedených v obchodním
rejstříku.
Doklady nebo informace dle výše uvedených bodů 1) – 2) nemusí být součástí nabídky
účastníka, ale vybraný dodavatel je předloží až na základě výzvy k předložení skutečností dle
§ 122 odst. 3 zákona odeslané zadavatelem vybranému dodavateli.
15. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek písemně (např.: e-mail, pošta). Kontaktní osoba: Ing.
Kateřina Cundová, e-mail: cundova@kraj-jihocesky.cz (tel: 386 720 405), adresa: viz bod 2.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní
na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele
do 3 pracovních dnů.
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Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to ve
smyslu § 98 odst. 3 zákona alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 54 odst. 5 zákona (tj.
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Pokud zadavatel na žádost
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu dle § 54 odst. 5
zákona.
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení
zadávací dokumentace uveřejní zadavatel dle § 54 odst. 5 zákona u podlimitní veřejné zakázky
nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení
do 3 pracovních dnů, prodlouží dle § 98 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do
uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.
Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto všem dodavatelům uveřejněním na profilu
zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace může zadavatel provést změnu nebo doplnění
zadávacích podmínek dle § 99 zákona.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se vzhledem k povaze předmětu plnění neuskuteční.
17. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit „Oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ a „Oznámení o výběru dodavatele“ na profilu zadavatele na
internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
Dle § 53 odst. 8 zákona se oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení uveřejňuje na
profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
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18. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel zadávací lhůtu dle § 40 zákona nestanovil.
19. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – Specifikace zásahů a cenová nabídka
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – kvalifikace
Příloha č. 5 – Mapové podklady
Příloha č. 6 – Realizační dokumentace zásahu

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2017

…………………………………………………
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje
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