Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu zadávanou podle
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze
dne 29. 6. 2021.
1. Zadavatel:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
sídlo: Dusilov 384, 396 01 Humpolec
IČO 00072583, DIČ CZ00072583
2. Název zakázky:

Služby v oblasti pěstování rostlin
3. Druh zakázky:

Zakázka malého rozsahu na služby
4. Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou přijímány do 9.8.2022, 10.00 hodin, rozhodující pro včasné podání nabídky je
doručení na adresu Dusilov 384, 396 01 Humpolec.
5. Místo podání nabídky:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, 396 01 Humpolec, podatelna,
6. Předmět zakázky a technická specifikace:

Poskytnutí služeb v oblasti pěstování rostlin a s tím související činnosti.









Sestavování osevních plánů v souladu s požadavky objednatele.
Stanovení technologických postupů při pěstování plodin a zajišťování jejich realizace.
Řízení a usměrňování agrotechnických a pracovních postupů v rostlinné výrobě.
Koordinace prací v rostlinné výrobě.
Vedení a aktualizace provozní dokumentace v oblasti rostlinné výroby.
Vedení a aktualizace dokumentace dle platných právních předpisů v oblasti rostlinné
výroby
Příprava a aktualizace údajů potřebných pro čerpání dotací, včetně úprav evidence
obhospodařované půdy
Zajištění podkladů a jednání s kontrolami v oblasti rostlinné výroby.

7. Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč za kalendářní měsíc poskytnutí služby. Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší nabídková cena.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Písemné nabídky v listinné podobě, zpracované v českém jazyce, budou předloženy v jednom
vyhotovení v zalepené obálce označené „ Výběrové řízení – Poskytnutí služeb v oblasti
pěstování rostlin – NEOTVÍRAT“. Obálky budou dále označeny jménem a adresou účastníka.
Nabídka bude obsahovat:
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Krycí list obsahující identifikační údaje dodavatele, označení osob oprávněných
zastupovat dodavatele a kontaktní údaje, nabídkovou cenu (vzor viz příloha č. 2)
Doklady požadované k prokázání kvalifikace dle bodu 13. této zadávací dokumentace

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena zboží je stanovena v souladu s požadavky této zadávací dokumentace v tomto členění:
- celková cena bez DPH za kalendářní měsíc
- DPH za kalendářní měsíc
- celková cena včetně DPH za kalendářní měsíc
10. Doba plnění:

Doba plnění: od 1.9.2022 do 31.8.2024.
11. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky.
12. Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně nebo e-mailem na adresu
statek@pel.cz vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace:

současně s nabídkou musí účastník předložit:
o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (u všech dokladů stačí neověřené kopie)
o doklad o oprávnění k podnikání - živnostenské oprávnění či licenci (u všech
dokladů stačí neověřené kopie)
o doklad o dosažené kvalifikaci v oblasti pěstování rostlin – nejméně bakalářský
titul pro osoby zajištující služby
o seznam dosavadní praxe v oblasti pěstování rostlin v rozsahu nejméně 5 let pro
osoby zajištující služby s uvedením místa praxe a druhu poskytovaných služeb
včetně kontaktního telefonu. Tuto kvalifikaci nelze prokázat prostřednictvím
poddodavatele.
14. Obchodní podmínky:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace stanoví obchodní podmínky formou závazného
textu smlouvy, který tvoří přílohu č.2 této výzvy.
Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena dle přílohy č. 2 této výzvy s tím, že před
podpisem bude doplněna o údaje z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu
vyznačených a o předepsané přílohy.
Předložení návrhu smlouvy ve formě vyplněné přílohy č. 2 této výzvy v nabídce,
podepsaného dodavatelem, zadavatel nepožaduje.
15. Ostatní podmínky:

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, v délce 2
měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
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Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání
nabídek a bez přítomnosti účastníků.
Posouzení kvalifikace účastníků řízení a posouzení nabídek bude provedeno až po hodnocení
nabídek a to u vybraného účastníka řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že může ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výsledku
výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky stejným způsobem, jakým
uveřejnil výběrové řízení. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení a
případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům
okamžikem uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky, právo zrušit zakázku a právo
neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem. Účastníci nemají ani v tomto případě nárok na
náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Humpolci 18.7.2022

Ing. Jan Mácha
ředitel
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