Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku:

„Sečení – 2015“
Zadavatel:
Správa Národního parku Podyjí

1 Identifikační údaje zadavatele
1.1 Základní údaje
Název:

Správa Národního parku Podyjí
státní příspěvková organizace, zřízena Rozhodnutím MŽP č. 10/91

Zastoupena:
Sídlo:
IČ:

Ing. Tomášem Rothröcklem – ředitelem
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
00837971

DIČ:

CZ00837971

Telefon:

515 226 722

E-mail:

info@nppodyji.cz

Intermet:

www.nppodyji.cz

1.2 Kontaktní osoby
Kontaktní osoby ve věcech technických této veřejné zakázky:
- Ing. Robert Stejskal, PhD.,
tel. 515 282 249, GSM: 739 467 143, e-mail: stejskal@nppodyji.cz
- Ing. Radek Burcin,
tel. 537 021 522, GSM: 724 358 568, e-mail: burcin@nppodyji.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky:
- Ing. Josef Maxa
tel. 515 282 244, GSM: 724 336 642, e-mail: maxa@nppodyji.cz

2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Způsob zadávacího řízení
Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídek v rámci veřejné zakázky „Sečení – 2015“.
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 péči o
nelesní plochy na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma.
Jedná se kosení luk, suchých trávníků a dalších biotopů včetně odstranění nebo uložení na
určené místo pokosené hmoty.

2.3 Lhůta a místo podání nabídky
Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 23.6.2015.
Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo osobně na adrese zadavatele v zalepené

obálce, označené heslem: „Neotevírat – Sečení – 2015“.

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.

2.5 Zadávací dokumentace
Základním dokumentem pro nabídkové řízení je Rozpis sečení trávy v NP Podyjí v roce 2015,
který je přílohou této výzvy spolu s popisem jednotlivých činností a leteckými snímky s
vyznačenými lokalitami.
Podmínkou k přijetí nabídky je účast uchazečů na venkovní prohlídce, která se uskuteční dne
17.6.2015 sraz uchazečů v 8:00 v obci Podmolí na odstavné ploše u rybníka. Účastník
prohlídky se prokáže plnou mocí (právnické osoby) nebo občanským průkazem (fyzické
osoby). Zadavatel vydá přítomným uchazečům potvrzení o účasti na prohlídce. Uchazeči do
12.6.2015 do 12:00 hodin telefonicky nebo e-mailem nahlásí kontaktní osobě ve věcech
technických, kterého termínu venkovní prohlídky se zúčastní.

2.6 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 detailního přehledu.

2.7 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 pro jednotlivé pěstební celky (na nabídkovém listu);



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



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

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

2.8 Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Každý uchazeč může předložit nabídku pro více částí zakázky (pěstebních celků). Uchazeč
stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část zakázky a použitý prostředek
(křovinořez a traktor) dle nabídkového listu, který je přílohou této výzvy.
V ceně bude zahrnuta veškerá doprava na lokalitu i zpět v rámci plnění zakázky.
Nabídková cena bude vyčíslena v Kč, bez DPH (u plátců také včetně DPH).
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.

2.9 Doba a místo plnění zakázky
U jednotlivých zásahů je uveden požadovaný měsíc realizace, který musí být dodržen, s
výjimkou zásahů plánovaných na červen 2015, kde je přípustný odklad realizace do konce
července.
Místem plnění je území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Konkrétní místo
plnění pro jednotlivé lokality je patrné z detailních přehledů a snímků lokalit.

2.10 Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

2.11 Přílohy
1. Popis činností;
2. Rozpis sečení trávy v NP Podyjí v roce 2015;
3. Snímky s vyznačenými lokalitami;
4. Nabídkový list.

Znojmo 8. června 2015

Podpis zástupce zadavatele:

…........................................................
Ing. Josef Maxa
vedoucí odboru ekonomicko-provozního

