Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Vimperk II, 1. máje 260/19; PSČ: 38501 - Vimperk

Doručenka

Určeno všem dodavatelům,
účastníkům rámcové smlouvy
dle rozdělovníku
uvedeného v závěru této výzvy

Vimperk
Zadávací řízení k zadání veřejné zakázky na podkladě

20.02.2014

rámcové smlouvy

Dodávky feromonových
odparníků na podkladě rámcové smlouvy· dílčí dodávka Č. 3
Ev. Č. VZ: nepiiděleno - výzva dle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách k zadání zakázky na podkladě rámcové smlouvy

Výzva o zahájení zadávacího řízení: Výzva zadavatele k podání nabídky
Oznamuji Vám, že Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, jako veřejný zadavatel, touto výzvou podle § 26 odst. 3 písm.
c) zákona o veřejných zakázkách zahajuje zadávací řízení na základě rámcové smlouvy dle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
k zadání níže popsané veřejné zakázky.
K zadávacímu řízení uvádím informace'
• Identifikační údaje zadavatele

• Informace o druhu a předmětu zadávané zakázky:

• Obecný popis požadovaného plnění:
• Informace o předmětu veřejné zakázky:
• Rozsah plnění veřejné zakázky:
• Místo plnění veřejné zakázky:

• Hodnotící kritérium v zadávacím řízení:
• Způsob zpracování a podání nabídky:

• Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
• Lhůta a místo pro podání nabídek

• Otevírání obálek s nabídkami

název [firma]: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
sídlo: 1. máje 260/19; Vimperk; 385 01 Vimperk
právní forma: 331 - příspěvková organizace
identifikační číslo: 00583171
dodávky - s názvem:
Dodávky feromonových
odpamíků na podkladě rámcové smlouvy
• dílčí dodávka Č. 3
Dílčí dodávka feromonových odpamíků na podkladě rámcové smlouvy Č. 1/2/2012 ze
dne 28.02.2012 [dále jen ,RSj.
Dílčí dodávka feromonových odpamíků bude plněna dle obchodních podmínek sjednaných rámcovou smlouvou [RS) s níže uvedenými upřesněnimi jednotlivých ujednání.
Rozsah plnění dílčí dodávky [dle čl. 11.5RSl bude 3100 kusů.
Místem plnění dílčí dodávky [upřesnění dle čl. 111.4RS] bude
Správa NP a CHKO Šumava - ÚP Prášily, Prášily 141, 342 01 Sušice,
Správa NP a CHKO Šumava - ÚP Modrava, Modrava 90,34192 Kašperské Hory,
Správa NP a CHKO Šumava - ÚP Stožec, Nová Pec 73, 384 62 Nová Pec.
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, piičemž nabídková cena musí vy.
hovovat & 91 odsl 1 zákona o veřeiných zakázkách.
Podání nabídky je požadováno v uzavřené obálce označené způsobem uvedeným v §
69 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách. V ostatním musí nabídky obdobně vyhovovat podmínkám stanoveným v § 68 až 69 zákona o veřejných zakázkách. Nabídky ve
formě návrhu kupní smlouvy [2 stejnopisy] jsou požadovány podat v listinné podobě
zpracované v českém jazyku a návrh kupní smlouvy [oba stejnopisy] musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky bude technický a bezpečnostní list zboží nebo jeho popis, který dokládá vlastnosti zboží dle specifikace uvedené v Č. III. odst. 1 RS a čl. II. odst. 1 kupní
smlouvy.
Není požadováno [§ 89 odst. 11], čímž však není dotčena povinnost uchazečů stanovená v ~ 58 zákona o veřejných zakázkách.
Nabídky je nutno podávat tak, aby zadavateli byly doručeny nejpozději do 09:00 dne
11.03.2012; místem určeným pro podávání nabídek je podatelna zadavatele, Správa
Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.
Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno v sídle zadavatel se zahájením od
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• Zadávací lhůta
• Vyhrazená práva zadavatele:

• Ostatní podmínky plnění veřejné zakázky:
• Ostatní podmínky zadávacího řízení:

09:05 hodin dne 11.03.2014. Zástupci vyzvaných dodavatelů mají právo zúčastnit se
otevírání obálek s nabídkami, vždy však nejvýše 2 zástupci za 1 dodavatele.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabidkou vázáni, je 30 dní ode dne
skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit upřesnění k stanoveným zadávacím podmínkám
v průběhu zadávaciho řízení, v odůvodněných případech změnit stanovené zadávací
podmínky v průběhu zadávacího řízení, vyloučit uchazeče, u kterého zjisti, že
v soutěžni nabidce (včetně všech její součástí a příloh) uvedl nepravdivé nebo údaje
vzájemně rozpomé v jednotlivých součástech nabídky včetně příloh, odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, vyhlášené zadávací řízení (vyhlášenou soutěž) odvolat nebo zrušit.
Závazné pro plnění zakázky jsou také příslušná ustanovení rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a zájemci [dodavateli].
Průběh a podmínky zadávacího řízení se řídí zákonem o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. v aktuálně platném znění.

Jménem zadavatele dovolují sí Vás vyzvat k předložení nabídky na plnění této zakázky. Pokud máte zájem zúčastnit se zadávacího řízení,
zpracujte svoji nabídku podle zde stanovených zadávacích podmínek a svoji nabídku nám doručte nejpozději do skončení lhůty stanovené pro
podání nabídek.
Za zadavatele [Správa Národního parku a chráněné krajinné oblastí Šumava]
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Mgr. Jiří
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Výzvu k podání nabídky obdrží účastnící rámcové smlouvy:
• L.E.S. CR spol. s r. o. (IÓ: 25657411), areál VÚLHM, Jíloviště - Stmady, 15604 Praha 5 - Zbraslav
• MERCATA Třebíč, s. r. o., (IÓ: 26906732), Chrášťany 140, 25219 Rudná u Prahy
• Ridex s. r. o. (IÓ: 60778571), Nádražní 151,79326

Vrbno pod Pradědem

• PLANTAX, spol. s r. o. (IČ: 26709422), Polní 378, 25246 Vrané nad Vltavou
• Jan Šebek (IČ: 62501011), Školská 283, 373 63 Ševětín
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