Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku:

„Pěstební činnost v NP Podyjí – 2016“
Zadavatel:
Správa Národního parku Podyjí

1 Identifikační údaje zadavatele
1.1 Základní údaje
Název:

Správa Národního parku Podyjí

Sídlo:

Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo

IČ:
DIČ:

00837971
CZ00837971

1.2 Statutární orgán zadavatele
Statutárním zástupcem zadavatele je Ing. Tomáš Rothröckl – ředitel.
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je organizace
Správa Národního parku Podyjí, zastoupená ředitelem.

1.3 Kontaktní osoby
Kontaktní osoby ve věcech technických této veřejné zakázky:
- Ing. Milan Pořízka
tel. 537 021 521, GSM: 724 160 331, e-mail: porizka@nppodyji.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky:
- Ing. Josef Maxa
tel. 515 282 244, GSM: 724 336 642, fax. 515 282 241, e-mail: maxa@nppodyji.cz

2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Způsob zadávacího řízení
Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídek ve věci předmětné veřejné zakázky „Pěstební
činnost v NP Podyjí – 2016“.
Dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání služeb pro uskutečnění plánovaných úkolů v obnově,
péči o mladé porosty (ochrana proti zvěři a buřeni) na území NP Podyjí a jeho ochranného
pásma.
Celková předpokládaná cena zakázky činí 1,4 mil. Kč bez DPH.
Jedná se o výsadbu dřevin na základě plánu v ročním prováděcím projektu na vybraných
obnovních plochách v lese, ožínání a ochranu proti zvěři repelenty a oplocenkami. Sadební
materiál a repelenty vydá zadavatel v potřebném množství a kvalitě na skladě LS. Oplocenky
budou součástí dodávané služby.

2.3 Lhůta a místo podání nabídky
Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 25.2.2016.

Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo osobně na adrese zadavatele v zalepené
obálce, označené heslem:
„Neotevírat – Pěstební činnost v NP Podyjí – 2016“.

2.4 Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek uchazečů je výše nabídkové ceny pro jednotlivé části
zakázky – pěstební celky.
Zadavatel bude posuzovat každou část samostatně a vybere libovolný počet uchazečů.

3 Zadávací dokumentace
3.1 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Základním dokumentem pro nabídkové řízení je Přehled pěstebních celků pro rok 2016, který
je přílohou této výzvy.

3.2 Rozdělení předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části – pěstební celky a zadavatel připouští plnění
zakázky po částech. Specifikace jednotlivých částí zakázky je zřejmá z Přehledu pěstebních
celků včetně sumáře výkonů pro rok 2016.

3.3 Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídky musí být zpracovány písemně, v českém jazyce, bez oprav a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí obsahovat:


identifikační údaje uchazeče (na nabídkovém listu);



cenovou nabídku za pěstební celek dle požadovaných technologií (na nabídkovém
listu) – musí být vyplněny vždy celé řádky!;



kopie výpisu z obchodního rejstříku (pouze pokud je v něm zapsán);



kopie živnostenského listu (předmět podnikání musí odpovídat předmětu zakázky);



kopii smlouvy o subdodávce (v případě, že má být předmět zakázky plněn několika
dodavateli společně);

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána uchazečem nebo
zmocněnou osobou.

3.4 Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Každý uchazeč může předložit nabídku pro více částí zakázky (pěstební celky). Uchazeč
stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část zakázky dle nabídkového listu, který je
přílohou této výzvy.
V ceně bude zahrnuto založení převzatého sadebního materiálu, výsadba dle požadované
technologie pro obnovu, doprava repelentů ze skladu LS Podmolí na místo aplikace a vrácení
prázdných obalů zpět na LS Podmolí po ukončení prací, výroba a doprava oplocenkových
dílců (dle požadovaných parametrů) na místo instalace.

Nabídková cena bude vyčíslena v Kč, bez DPH (případná DPH bude uvedena samostatně
spolu s celkovou cenou).
Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny dodávky
vymezené v zadávací dokumentaci a je vázán obsahem nabídky po celou dobu výběrového
řízení.
Zadavatel připouští úpravu budoucí smluvní ceny pouze v případě, že objektivně dojde ke
změně rozsahu předmětu díla. V jiných případech zadavatel změnu smluvní ceny nepřipouští.

3.5 Doba a místo plnění zakázky
Harmonogram prací si vyhrazuje určovat zadavatel operativně dle stavu vegetace a prostředí
(dle optimální potřeby zásahu).
Rámcově bude upřesněn ve smlouvě o dílo. Místo plnění zakázky je patrné z detailu pro
jednotlivé pěstební celky.
Místem plnění veřejné zakázky je území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.

3.6 Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

3.7 Upozornění
Akce bude částečně financována z dotačních programů Ministerstva životního prostředí. Se
zhotoviteli tedy budou uzavřeny smlouvy dle zdrojů financování.

3.8 Přílohy
č. 1 – Sumář výkonů dle jednotlivých Pěstebních celků
č. 2/1 až 2/8 – Přehled výkonů dle Pěstebních celků a porostních skupin
č. 3 – Popis činností
č. 4 – Schéma oplocenkového dílce
č. 5 – Nabídkový list
Znojmo 10. února 2016
Podpis zástupce zadavatele:

__________________________
Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel

