SPRÁVA

NÁRODNíHO

PARKU ŠUMAVA

Č. j. NPS 05086/2018

DOPLNĚNÍ ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v zadávacím řízení
"Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina
roku 2018 - 2019 na území NP Šumava"
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Správa Národního parku Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Mgr. Pavel Hubený, ředitel
00583171
Ve Vimperku dne 9.7.2018

Vážení,
zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), sděluje následující
doplnění zadávacích podmínek vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané
v otevřeném řízení dle zákona "Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných
sortimentů na období 2. polovina roku 2018- 2019 na území NP Šumava".

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:
"Dobrý
den,
akceptujeme
výzvu
k
podání
nabídky.
Měli bychom dotaz. Součástí realizační smlouvy mají být 3 přílohy: Výzva k podání nabídky
do minitendru, Položkový rozpočet a kontaktní údaje. Poslední dvě jsou nám jasné, ale
Výzva k podání nabídky do minitendru? Můžete nám to prosím upřesnit?"
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Zadavatel uvádí, že realizační smlouva pro potřeby tohoto zadávacího řízení má pouze
informativní charakter a zadavatel nevyžaduje doložení této realizační smlouvy jako součást
nabídky.
(V souladu s ust. § 132 odst. 3 písmo a) budou jednotlivé veřejné zakázky realizované na
základě Rámcové dohody zadány postupem s obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové
dohody. Tento proces je pracovně označen jako minitendr a bude administrován na
elektronickém nástroji
zadavatele. V těchto jednotlivých veřejných zakázkách
(minitendrech) bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět plnění
konkrétní zakázky, ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační
smlouvy, místo plnění, doba plnění, předpokládaná
hodnota plnění, maximální
akceptovatelná cena a případně další speciální podmínky plnění.
Součástí jednotlivých minitendrů bude realizační smlouva, která bude tvořena následujícími
přílohami: výzva k podání nabídek, položkový rozpočet a kontaktní údaje.)
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Výše uvedené informace nevedly ke změně zadávacích podmínek. Lhůta pro podání
nabídek, která byla zadavatelem stanovena na 17.07. 2018 do 9:00 hodin, se tímto
nemění.

S pozdravem
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rL---Ing. Emílie Cvrčková, vedoucí oddělení VZ
Správa Národního parku Šumava

