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Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Zadavatel:  Město Žandov, Náměstí 82, 471 07  Žandov 
    zastoupený starostou města Zbyňkem Polákem 
 

  Předmět zakázky: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro Město Žandov   
s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030   

 

1. Základní podmínky 
 
1.1. Předmět plnění zakázky 
LHP bude zpracován v souladu s lesním zákonem č.289/1995 Sb. a jeho vyhláškami (v platném znění), 
zejména pak  s Vyhláškou  MZe ČR  o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb., dále se zákonem 
ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a s jeho vyhláškami  (v platném znění). Souhrnná data 
díla budou předána v analogové a v digitální formě dle informačního standardu lesního hospodářství 
schváleného MZe ČR pro LHP s platností od 1. 1. 2021.  

 
 

Lesy Města Žandov tvoří lesní pozemky navazující na lesy jiných vlastníků nebo drobné lesní celky 
obklopené zemědělskou půdou. 
Majetkové hranice nejsou vytyčeny. 

        Městské lesy patří do lesní oblasti České středohoří a jsou součástí CHKO České středohoří.  
        Katastrálně se dělí do těchto k.území  - Žandov u ČL 
  - Dolní Police 
  - Radeč u Horní Police 
  - Valteřice u Žandova 
  - Heřmanice u Žandova 
  - Velká Javorská 
 
                                      Lesy hospodářské       = 94,13 ha 
                                      Lesy ochranné – subkategorie 21a    = 13,49 ha 
  Lesy zvláštního určení -  subkategorie 32a  = 59,24 ha 
     -  subkategorie 32e  =   5,96 ha 
 
1.2. Všeobecné podmínky pro zpracování LHP 

a)       Zadavatel poskytne : 
- majetkovou držbu v aktuálním stavu, 
- 1 paré obrysových a porostních map platného  LHP, 
- dostupné podklady pro aktualizaci stavu lesa (hospodářskou knihu, databázi LHP, číselnou 

i grafickou hospodářskou evidenci, textovou část) 
 

         b)      Zadavatel požaduje účast při: 
- definování a projednávání hospodářských záměrů vlastníka, 
- tvorbě rámcových směrnic hospodaření a základních rozhodnutí, 
- přípravě podkladů pro kategorizaci lesů, 
- projednání všech navržených hospodářských opatření v porostních skupinách. 

 
Způsob zpracování LHP          
a) LHP bude vypracován metodou věkových tříd s důrazem na optimální způsob hospodaření. 
b) Třístupňové prostorové rozdělení lesa bude respektovat organizační strukturu zadavatele 
c) Zásoby budou zjišťovány výhradně s pomocí růstových tabulek. 
d) Požadované čistopisy výstupů LHP: 
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- 2x textová část 
- 2x hospodářská kniha s plochovou tabulkou 
- 2x numerická data 
- 2x porostní mapa v měřítku 1:10.000 (volné listy), 
- 2x porostní mapa oboustranně foliovaná v měřítku 1:10.000 
- 2x obrysová mapa v měřítku 1:10 000 (volné listy), 
- 2x parcelní mapa v měřítku 1:5.000 (volné listy), 
- 2x typologická  mapa v měřítku 1:10 000 (volné listy, Synkův klad), 
- 2x provozně-technologická mapa oboustranně foliovaná v měřítku 1:10.000, 
- 1x CD ROM s numerickými a grafickými daty LHP, včetně textové části LHP. 

 
Případné dotisky výstupů podle potřeb zadavatele budou poskytnuty nad rámec smlouvy o dílo 

 
1.3. Doba a místo plnění 

Doba plnění: Termín realizace není předmětem soutěže a hodnotícím kriteriem. Termíny jsou pevně 
stanoveny následovně: 
a) předání prozatímní náležitosti LHP :   - 20.12.2020 

        b) předání náležitostí LHP ke schválení:  - 20.2.2021 
c) předání kompletního díla    - do 60 dní po obdržení schvalovacího výměru 
Místo plnění: Lesní pozemky v majetku města Žandov 
 

1.4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Zadavatel požaduje předložit platné doklady o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu 
plnění zakázky – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a licenci ke zpracování LHP a LHO  
(vše fotokopie) 

 
 
1.5. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě následujících kritérií: 
a) Výše celkové nabídkové ceny na 1 ha pozemku. 
b) Operativnost v průběhu zpracování zakázky – možnost spolupráce s katastrálním pracovištěm a 

příslušným  pracovištěm ÚHÚL. 
c) Garance kvality nabídky referencemi o uchazeči, certifikace uchazeče. 

 
1.6. Požadavky na jednotný způsob zpracovaní nabídkové ceny včetně platebních podmínek 

Cena: Nabídková cena bude zpracována v písemné formě v podobě Kč za 1 hektar. Uchazeč uvede 
konečnou, maximální cenu, rozepsanou na cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. Do ceny musí být 
zahrnuty veškeré výdaje, které vzniknou uchazeči v souvislosti s komplexním plněním předmětu 
veřejné zakázky. Cena musí obsahovat veškeré náklady související s podmínkami uvedenými v této 
výzvě a vedou ke zdárnému a úplnému dokončení předmětu zakázky. Cena nabídky je pevná 
(zahrnuje inflační vlivy). 
 
Platební podmínky: Dílčí fakturace po dokončení jednotlivých etap LHP (přípravné práce, terénní 
šetření, odevzdání náležitostí LHP ke schválení, dokončení díla), se splatností faktur 14 dní.  
 

1.7. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta – 30 kalendářních dnů (lhůta, po kterou budou dodavatelé svými nabídkami vázáni). 
 

1.8. Místo pro doručení nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně. 
Nabídku je možné podat osobně v pracovní dny na Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov a 
to v pondělí a středu od 08:00 hod. do 12:00 hod a od 13:00 hod do 16.00 hod., v ostatní pracovní 
dny od 08:00 hod. do 12:00 hodin, nebo písemně na adresu Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 
Žandov. 
Uzávěrka příjmu nabídek je 13. srpna 2020 v 1000 hodin – přijaté naší podatelnou. 
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Nabídka podaná po této lhůtě nebude do soutěže přijata. 
 
Nabídky budou podány v jednom vyhotovení v uzavřené obálce s označením „Soutěž – LHP Město 
Žandov – neotevírat“ a opatřené na uzavření razítky uchazeče. 
 

1.8.1. Styčný pracovník 
Městský úřad Žandov – Zbyněk Polák – tel. 607834257 

 
1.8.2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky  

Neuskuteční se, místo je veřejně přístupné. 
 
1.9. Obsah nabídek 

Nabídky musejí obsahovat: 
- prokázání kvalifikační předpokladů dle bodu 1.4 soutěžních podmínek 
- čestné prohlášení uchazeče že není dlužníkem Města Žandov 

 
1.10.Adresa a místo zadavatele 

Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov 
tel. 487 723 793 (podatelna) 

1.11. Důvody pro vyloučení z výběru 
- předložení nabídky po ukončení lhůty pro její podání, 
- neprokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 1.4, 
- nedodání některého dokladu či informace, které jsou uvedeny v bodu 1.9 soutěžních 

podmínek. 
- zjištění, že uchazeč či některý ze členů statutárního orgánu uchazeče je dlužníkem Města 

Žandov s peněžním závazkem po době splatnosti 
 

2. Další podmínky soutěže 
 
2.1. Dodavatel je povinen respektovat platné předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 
2.2. Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč. 
2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu: 

- nevybrat žádného uchazeče 
- zrušit soutěž v jejím průběhu bez udání důvodu 
- uzavřít smlouvu pouze na část díla 
- odmítnout subdodavatele, se kterým nebude souhlasit 

 
 
 
V Žandově dne: 28. 7. 2020 
 
 
 
 
 

             Zbyněk Polák 
         starosta města Žandova 
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