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Výzva k předkládání nabídek
na řešení výzkumných projektů

(termín - podzim 2020)

Lesy České republiky, s.p.,
IČO: 421 96 451,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem (dále jako „LČR“),

činí tuto výzvu k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů (dále také „soutěž“
nebo „výzva“). Nejedná se o výzvu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky zadávání a následného řešení výzkumných projektů v rámci LČR zajišťuje
Grantová služba LČR (dále jen „GS“) s adresou Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu
a projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, tel.: 606 098 042, e-mail: gs@lesycr.cz. Proces
GS je popsán ve Statutu Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s.p.

Tato výzva stanovuje náležitosti nabídek na řešení výzkumných projektů a způsob jejich
hodnocení. Další předběžné podmínky týkající se realizace výzkumných projektů jsou pak
uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 této výzvy).

I. Vymezení předmětu plnění

Předmětem výzvy je výběr nejvhodnějších a nejúčelnějších nabídek na řešení výzkumných
projektů, dle níže specifikovaných kritérií. Vypsaná témata na výzkumné projekty (Příloha č. 1
této výzvy) řeší aktuální potřebu týkající se oblastí činností LČR.

Výzkumným projektem se pro tyto účely rozumí projekt (dle náplně projektu a časového
omezení doby řešení), kde lze předpokládat náklady na řešení úkolu vyšší než 100 tis. Kč.
Návaznost na jiné řešené projekty u jiných poskytovatelů podpory/agentur musí být v nabídce
uvedena. Náplň výzkumného projektu se však nesmí překrývat se stejnou náplní jiných projektů
řešených za finanční prostředky z jiných zdrojů.

II. Kvalifikační předpoklady

Soutěže se může zúčastnit navrhovatel, který splňuje uvedené kvalifikační předpoklady:

1) Má odborné předpoklady pro řešení výzkumného projektu.
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2) Má příslušné oprávnění k činnosti v rozsahu plnění předmětu výzkumného projektu (např.
živnostenské oprávnění pro provozování živnosti volné – Výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd nebo společenských věd apod.).

3) Splňuje dále tyto kvalifikační předpoklady:

- vůči majetku navrhovatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,

- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek,
- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku a totéž platí i pro všechny členy jeho
statutárního orgánu, je-li navrhovatel právnickou osobou,

- nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštního
předpisu upravujícího výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí
s předmětem výzkumného projektu.

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje navrhovatel v nabídce:

- prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku či
zákonem určeného seznamu, je-li do něj zapsán, a to ne starším 3 měsíců,

- prostou kopií oprávnění k činnosti či zřizovací nebo jiné zakládací listiny či
smlouvy, je-li zapotřebí,

- prohlášením, že navrhovatel je veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, je-li navrhovatel veřejnou vysokou školou,

- kopií státního souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je-li
navrhovatel soukromou vysokou školou,

- čestným prohlášením, že náplň výzkumného projektu se nepřekrývá s náplní jiného
projektu (projektů), který (které) navrhovatel řeší za finanční prostředky z jiných
zdrojů,

- čestným prohlášením o splnění dalších kvalifikačních předpokladů uvedených
v předchozím odstavci pod bodem 3.

III. Forma a obsah nabídky

Navrhovatelé předkládají nabídky v českém jazyce výhradně na formuláři (Příloha č. 3 této
výzvy – Formulář pro předkládání nabídek) zveřejněném na webových stránkách
https://lesycr.cz/grantova-sluzba-souteze-kategorie/vyhlasena-temata/
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Nevyužití tohoto formuláře či neúplné vyplnění formuláře může být důvodem pro odmítnutí
nabídky. Každý z odstavců ve formuláři musí být vyplněn věcně, jednoznačně a musí být
srozumitelný i mimo okruh vědeckých pracovníků. Podmínkou pro posouzení a hodnocení
nabídky je věcný soulad navrhovaného výzkumného projektu s vyhlášeným tématem.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za navrhovatele. V případě, že
nabídka bude podepsána jinou osobou, musí obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii
jejího zmocnění (pověření).

Nabídka musí minimálně obsahovat:

- formulář pro předkládání nabídek vyplněný ve všech jeho částech (k tištěné podobě bude na
datovém nosiči přiložena i jeho elektronická verze, např. v PDF),

- doklady a čestná prohlášení potřebná k prokázání kvalifikace dle článku II. této výzvy.

IV. Nabídková cena a platební podmínky

V rámci finančního plánu řešení výzkumného projektu se požaduje rozčlenění financování dle
jednotlivých skupin nákladových položek.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH i s cenou včetně DPH. Pokud navrhovatel není
plátcem DPH, výslovně to v nabídce uvede.

V nabídce nelze uplatňovat nákup prostředků dlouhodobého hmotného nebo nehmotného
majetku.

Platební podmínky, které budou zahrnuty do uzavřené smlouvy s vítězným navrhovatelem, jsou
rámcově specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 této výzvy). Platby budou
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

V. Způsob posouzení a hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou Grantovou komisí LČR posouzeny a hodnoceny následujícím
způsobem:

1) Splnění podmínek pro přijetí nabídek projektů (dle článků I., II., III., IV. a VI. této výzvy),
jako podmínka pro zařazení do hodnocení.

2) Výběr nejvhodnějších nabídek bude proveden podle následujících kritérií:

a) vědecká (výzkumná) kvalita projektu – hodnotí se zejména odbornost, ujasněnost a
propracovanost koncepce návrhu, adekvátnost zvolených metod, reálnost
předloženého harmonogramu, reálnost dosažení projektových cílů, přiměřenost doby
řešení;

b) předpokládaný přínos v praxi – hodnotí se zejména realizovatelnost předpokládaných
výsledků výzkumného projektu v daném odvětví, užitečnost realizace výsledků pro
dané odvětví;

c) cena – hodnotí se zejména poměr ceny a předpokládaného přínosu (praktického využití
výsledků výzkumného projektu), přiměřenost a reálnost rozpočtu a celkové ceny;
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d) odbornost řešitelského týmu – hodnotí se zejména předchozí dosažené výsledky a
odbornost a zkušenosti jednotlivých členů řešitelského týmu v oblasti výzkumu
v daném odvětví a ve vztahu k řešené problematice, přičemž sledovaným obdobím je
předchozích 5 let.

U každého z výše vyjmenovaných kritérií je možné přidělit od 0 do 5 bodů, kdy jednotlivé body
představují následující hodnocení: 5 – vynikající, 4 – velmi dobrý, 3 – průměrný, 2 – slabý, 1
– nedostatečný, 0 – zcela nevyhovující. Počet přidělených bodů musí být komisí rovněž blíže
slovně zdůvodněn. Pakliže bude nabídce v rámci některého z hodnotících kritérií přiděleno 0
bodů, bude taková nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Následně budou u každé nabídky
sečteny všechny body za jednotlivá kritéria. Celkové pořadí bude stanoveno na základě
celkového počtu bodů jednotlivých nabídek. Grantová komise LČR se při posuzování a
hodnocení nabídek usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
O výběru nejvhodnější nabídky (popř. nepřijetí žádné nabídky) k jednotlivým vyhlášeným
tématům rozhoduje na základě doporučení Grantové komise LČR generální ředitel LČR.

VI. Místo a lhůta pro podání nabídky

Místem podání nabídky je sídlo GS na adrese:

Lesy České republiky, s.p.
Oddělení výzkumu a projektů
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9

Nabídky navrhovatelé předkládají v listinné podobě poštou nebo osobně v řádně uzavřené
obálce opatřené nápisem: „NABÍDKA – NEOTVÍRAT“ + název tématu. Dále bude na obálce
uvedena zpáteční adresa instituce (firmy) podávající nabídku.

Při osobním doručení a po předchozí domluvě se nabídky podávají na adresu sídla GS
pouze ve dnech 4. 11. 2020 od 8.00 do 15.00 hod. a 5. 11. 2020 od 8.00 do 11.00 hod.
Okamžikem doručení nabídky se v takovém případě rozumí okamžik jejího převzetí pověřeným
pracovníkem Lesů České republiky, s.p.
Otevírání nabídek bude neveřejné.

Nabídky musí být doručeny do místa podání nejpozději 5. 11. 2020 do 11.00 hod.

VII. Další podmínky

1) Práva LČR

LČR si vyhrazují tato práva:
- vyžádat si doplnění nabídky,
- prověřit správnost a pravdivost údajů uvedených v nabídce,
- nevracet navrhovatelům podané nabídky,
- odmítnout všechny podané nabídky, resp. nevybrat (nepřijmout) žádnou z podaných

nabídek.
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2) Uzavření smlouvy

Po výběru nejvhodnější nabídky bude o uzavření smlouvy jednáno s vítězným
navrhovatelem a bude upřesněno konečné znění smlouvy.

3) Oznámení ostatním navrhovatelům

Do 10 dnů od přijetí nejvhodnější nabídky GS odešle všem ostatním navrhovatelům
oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky, popř. všem navrhovatelům odešle oznámení o
tom, že nebyla přijata žádná z podaných nabídek. Oznámení bude obsahovat identifikační
údaje navrhovatele, jehož nabídka byla přijata a rovněž celkové pořadí jednotlivých
hodnocených nabídek spolu s identifikačními údaji jednotlivých navrhovatelů.

V Praze dne 16. 10. 2020

Šárka Holzbachová, DiS.
vedoucí oddělení výzkumu a projektů
Odbor výzkumu a projektů
Lesy České republiky, s.p.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Témata na výzkumné projekty
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
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