Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky k veřejné zakázce:

„Vybavení učebny EVVO v Havraníkách“
(Část 2)

zadavatel:
Správa Národního parku Podyjí

1. Identifikační údaje zadavatele:
název: Správa Národního parku Podyjí
státní příspěvková organizace, zřízena Rozhodnutím MŽP č. 10/91
zastoupena: Ing. Tomášem Rothröcklem - ředitelem
sídlo: Na vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
telefon: 515 226 722
e-mail: info@nppodyji.cz
internet: www.nppodyji.cz
IČ: 00837971
DIČ: CZ00837971
bankovní spojení: KB Znojmo,12831741/0100
plátce DPH
Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Frindová
Tel.: 515 282 260, e-mail: frindova@nppodyji.cz

2. Název a popis předmětu zakázky:
Vybavení učebny EVVO v Havraníkách
Jedná se o vybavení nové učebny v objektu Správy NP Podyjí v Havraníkách interiérovými i
exteriérovými pomůckami dle seznamu uvedeného níže.
Předpokládaná hodnota zakázky: dle rozpočtu projektu celkem 81 785.- bez DPH (98 960,Kč s DPH) - rozepsáno u jednotlivých položek
Lhůta a místo pro podání nabídky: Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí
ve 12.00 h 26. 11. 2015.
Nabídky se podávají písemně na adresu Správy NP Podyjí - poštou nebo osobně na adresu
Správy NP Podyjí v zalepené obálce, označené heslem: „Neotevírat – učebna 2“.
Základní hodnotící kritérium: nejnižší cena
Pro zadavatele není předmět zakázky ekonomickou činností. Při hodnocení bude tedy
posuzována výše konečné ceny (u plátců DPH včetně DHP, u neplátců DPH bez DPH).

Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Seznam pomůcek:
I. Batohy s vybavením do terénu – 20 ks
Cena: 3305.79 Kč bez DPH (4 000,- Kč s DPH) /ks
Jednotlivé položky:
- batoh
- 2x krabičková lupa
- miska bílá plastová
- velká lupa
- 2x entomologická pinzeta
- plastová Petriho miska (trojčlenná)
- uzavíratelná plastová krabička
- 3x PET zkumavky
- cedník
- planktonka
- exhaustor
- lžíce, polévková, kávová, vidlička, štětec
- psací podložka s klipem a propiskou
- plastová složka
- buzola
- Klíč: vodní bezobratlý, půdní bezobratlí, pavoukovci, obojživelníků a plazů, stromů v zimním stavu,
mechorostů, Stromy a keře, Motýli a housenky, Hmyz v přírodní zahradě, Jedlá semena
Pozn.: pokud není uvedeno jinak, jsou všechny položky po 1 ks

II. Podsedáky terénní skládací – 50 ks
Cena: 82.64 Kč bez DPH (100,- Kč s DPH) /ks
lehké, skladné – lehko přenosné, nepromokavé, snadno očistitelné

III. Literatura do knihovny v budově - atlasy a klíče – celkem 20 ks
Cena: 413.22 Kč bez DPH (500,- Kč s DPH) za 1 knihu
každý titul ve dvou kusech, tj. 10 titulů po 2 kusech
atlasy místní flóry a fauny
atlasy rostlin – bylin, dřevin, léčivé rostliny apod.
atlasy zvířat – všechny skupiny (hmyz, ryby, plazi, obojživelníci, ptáci, savci)
atlas hub

IV. Výukové přírodovědné plakáty – 22 ks
Cena: 148,76 Kč bez DPH (180,- Kč) /ks
Výukové plakáty k zavěšení, uschovatelné (srolovatelné nebo jinak složitelné)
ze všech oblastí středoevropské fauny a flóry (podobně jako u atlasů)

3. Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, bez oprav a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh bude svázána do jednoho svazku a
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka a požadované doklady bude podepsána oprávněnou osobou nebo na základě
přiložené plné moci osobou zplnomocněnou.
Nabídka musí obsahovat dokumenty v následujícím členění:


identifikační údaje uchazeče (na krycím listu nabídky, který je přílohou této výzvy);



celkovou nabídkovou cenu (na krycím listu nabídky, který je přílohou této výzvy);



čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle
vzoru v příloze této výzvy);



doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;



položkový rozpočet dle přílohy

4. Obchodní podmínky
Termín dodání zboží je do 15. 12. 2015.

5. Upozornění
Zakázka je spolufinancována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Ve Znojmě 10. Listopadu 2015
Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel

