
Příloha č. 3 ZD

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

A, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Veřejná zakázka na služby zadávaná ve výběrovém řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému 
s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)", evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 

Z2018-018945.

Název veřejné zakázky:
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 21 - Těžba komplexní četou na LS Kraslice - 
SÚJ Kraslice - nahodilá těžba

Evidenční číslo zakázky: 932/2020/030

B. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

B.l Zadavatel

Obchodní název: Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele:

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon na kontaktní osobu 
zadavatele:

T

E-mail:

B.2 Účastník výběrového řízení

Obchodní firma/název: Silva & Equi s.r.o.
Sídlo: Novina 24, 35601 Sokolov
Právní forma: PO
IČO: 07251521
DIČ: ČZ07251521
Spisová značka ve veřejném 
rejstříku (je-li relevantní):

C 36472 vedená u Krajského soudu v Plzni

Bankovní spojení: 72515214/5500
Osoba oprávněná zastupovat 
účastníka výběrového řízení:
Telefon:
E-mailová adresa účastníka 
výběrového řízení pro 
elektronickou komunikaci 
zadavatele s účastníkem:
Závazná adresa pro 
doručování písemné 
korespondence účastníkovi 
výběrového řízení:

Novina 24, 35601 Sokolov

Kontaktní osoba účastníka 
výběrového řízení:
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Telefon na kontaktní osobu:
E-mail na kontaktní osobu:

C. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, VČETNĚ PODMÍNEK
SMLUVNÍCH

Prohlašuji jako osoba oprávněná zastupovat účastníka tohoto výběrového řízení, že jsem se seznámil 
se zněním zadávacích podmínek shora identifikované veřejné zakázky, a to včetně podmínek smluvních 
obsažených ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo.

Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji akceptaci zadávacích podmínek.

V ............... dne................

Podpis osoby oprávněné jednat za 
účastníka:

Jméno, příjmení a funkce:
'\
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o střetu zájmů") - doklad l< prokázánísplnění zadávací podmínky stanovené
zadavatelem v bodu 8.5 výzvy

Název dynamického nákupního systému (dále také jen „DNS") a evidenčníčíslo zakázky ve VVZ:

Provádění těžebních činností 2020+ (DNS),ev. č.: Z2019-035921

Veřejná zakázka v DNS:
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 21 - Těžba komplexní četou na LS Kraslice - SÚJ 
Kraslice - nahodilá těžba

ev. č.: 932/2020/030

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Dodavatel Silva & Equi s.r.o., se sídlem Novina 24, 356 01 Sokolov, IČO: 07251521, tímto čestně 

prohlašuje, že:

neníobchodníspolečností,vekteréveřejnýfunkcionářuvedenývust.§2odst. 1 písm. 

c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády) nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li 
takový), neníobchodníspolečností, ve které veřejnýfunkcionářuvedenýv ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představujfcíalespoň25 % účasti společníka v obchodníspolečnosti

dne fí l,. l02o

Bronislav Zelinka
Silva & Equi s.r.o. 

^



Příloha č. 5 ZD (následně příloha ě. 3 smlouvy) VZOR ZADÁVACÍHO LISTU -NAHODILÁ TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování (asanace) č. zakázka 229 322

Zhotovitel: Silva & Equi s.v.o.

ndresa Novina 2-1, Sokolov 356 01
IČ: 07251521

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 

,300 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové

!Č: 42196451

LS: Kraslice Revír:

porost ks 1113 požadovaný
termín

požadovaný způsob 
zpracování (asanace)

zpracováno
asanováno

w*3

zpracováno
(asanováno)

datum
Poznámka

zpracování, chemicky, odkornění

---------------------- ------- - -..............

objednáno dne: jméno, podpis:

Přílohou zadávacího listu je specifikace vyráběných (asanovaných) sortimentů dříví 

Obě strany se vzájemně seznámily s riziky BOZP a PO 11a předávaném pracovišti.

za Smluv, partnera převzal dne: jméno, podpis:

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližováních linek, určení průměrné hmotnatosti, technologie přibližování, 
způsob přijmu hmoty, skládky, stav přibližovaní a odvozní šitě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, 
zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací

za Lesy ČR převzal dne:

Poznámky lc převzetí prací: 

(závady, povýrobní úpravy)

za Smluv, partnera předal dne:

jméno, podpis

\

za Lesy ČR akceptoval dne: jméno, podpis:

jméno, podpis




