Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení,
na veřejnou zakázku:
„Péče o mladé lesní porosty v NP Podyjí – 2013“
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, 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 „Péče
o mladé lesní porosty v NP Podyjí – 2013“.
Jedná se veřejnou zakázku na služby, realizovanou formou zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání služeb (CPV 77200000-2 Služby v oblasti lesnictví)
pro uskutečnění plánovaných úkolů v ochraně mladých lesních porostů na území NP Podyjí.
Celková předpokládaná cena zakázky činí 1.400.000 Kč bez DPH.
Jedná se o výkony směřující k ochraně mladých lesních porostů před negativním působením
zvěře, buřeně a nežádoucích dřevin, případně eliminaci těchto škod.
Zimní ochrana repelenty proti okusu zvěří bude realizována nátěrem. K oplocení budou
použity oplocenkové díly daných parametrů (příloha č. 4). Ožínání a výsek možno provést
ručně nebo mechanizovaně.
Repelenty vydá zadavatel v potřebném množství a kvalitě z vlastního skladu, prázdné obaly

po ukončení prací vrátí zhotovitel tamtéž. Oplocenkové díly dodá zhotovitel jako součást
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo určit technologii provedení u 10 % objemu zakázky.

2.3 Lhůta a místo podání nabídky
Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí v 10:00 hodin, dne 7. června 2013.
Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo osobně na adrese zadavatele, v zalepené
obálce, označené heslem: „Neotevírat – PoMLP v NP Podyjí – 2013“.

2.4 Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek uchazečů je výše nabídkové ceny pro jednotlivé části
zakázky – pěstební celky. Technickou jednotkou u ožínání, nátěru repelentem a výseku je
1 ha, u zřizování oplocenek 1 km.
Zadavatel bude posuzovat každou část (pěstební obvod) samostatně a vybere libovolný počet
uchazečů.

2.5 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v 10:30 hodin, dne 7. června 2013, na adrese
zadavatele.

2.6 Délka zadávací lhůty
Uchazeči ve veřejné zakázce jsou svými nabídkami vázáni ve lhůtě 60 dní od konce lhůty pro
podání nabídek.

3 Zadávací dokumentace
3.1 Dokumentace k předmětu veřejné zakázky
Podrobná specifikace služeb je uvedena v Přehledu pěstebních obvodů pro rok 2013, (příloha
č. 1), Výčtu úkolů dle výkonů a pěstebních obvodů PO 1 – 8 (příloha č. 2/1 – 2/8) a Popisu
činností (příloha č. 3).
Zadavatel umožní uchazečům v případě zájmu venkovní prohlídku, kterou lze sjednat
telefonicky s Ing. Milanem Pořízkou.

3.2 Doba a místo plnění zakázky
Dobu a místo plnění zakázky si zadavatel vyhrazuje určit operativně dle stavu vegetace
a prostředí (dle optimální potřeby zásahu), v období od měsíce června do konce listopadu
2013.
Místem plnění veřejné zakázky je území Národního parku Podyjí.

3.3 Rozdělení předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části – pěstební obvody a zadavatel připouští plnění
zakázky po částech. Specifikace jednotlivých částí zakázky je zřejmá z Přehledu pěstebních
obvodů pro rok 2013.

3.4 Obchodní podmínky
Zadavatel připouští úpravu budoucí smluvní ceny pouze v případě, že objektivně dojde ke
změně rozsahu předmětu díla. Předpokládaná odchylka od požadovaného objemu činí ± 20 %.
Zhotovitel může fakturovat průběžně, jednou za měsíc, vždy po převzetí části zhotovených
prací. Splatnost faktur je 21 dní.
V případě, že nebude zhotovitelem dodržena sjednaná doba a objem plnění, bude zadavatelem
stanovena pokuta ve výši 20 % z ceny nerealizovaných prací.

3.5 Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
formou čestného prohlášení, které je přílohou č. 6.
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:
•

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

•

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

3.6 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 obvody (na nabídkovém listu);

•

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

•

kopii 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.

3.7 Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Každý uchazeč může předložit nabídku pro více částí zakázky (pěstební obvody). Uchazeč
stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část zakázky dle nabídkového listu, který je
přílohou č. 5 této výzvy.
Nabídková cena bude vyčíslena v Kč, bez DPH (případná DPH bude uvedena samostatně
spolu s celkovou cenou).

3.8 Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

3.9 Přílohy


Přehled pěstebních obvodů (příloha č. 1);



Výčet úkolů dle výkonů a pěstebních obvodů PO 1 – 8 (příloha č. 2/1 – 2/8);



Popis činností (příloha č. 3);



Vzor oplocenkového dílce (příloha č. 4);



Nabídkový list (příloha č. 5);



Čestné prohlášení (příloha č. 6).

Znojmo 21. května 2013
Podpis zástupce zadavatele:

…........................................................
Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel

