
Výzva k podání nabídek

na veřejnou zakázku:

„Péče o nelesní plochy 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: 00837971

DIČ: 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. Robert Stejskal, PhD., 
tel. 515 282 249, GSM: 739 467 143, e-mail: stejskal@nppodyji.cz

- Mgr. Lenka Reiterová
tel. 515 282 245, GSM: 739 467 174, e-mail: reiterova@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 „Péče  o 
nelesní plochy v NP Podyjí – 2013“.

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.

Celková předpokládaná cena zakázky činí 200 tis. Kč bez DPH.

Jedná se kosení luk, suchých trávníků a dalších bylinných porostů včetně odstranění pokosené 
hmoty,  pastvu specifické  lokality  a výřez nežádoucích  dřevin  včetně likvidace  odstraněné 
biomasy na základě plánu v ročním prováděcím projektu na vybraných nelesních plochách.
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2.3 Lhůta a místo podání nabídky  

Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 23. 8. 2013.

Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo osobně na adrese zadavatele v zalepené 
obálce, označené heslem: 

„Neotevírat – Péče o nelesní plochy v NP Podyjí – 2013“.

2.4 Způsob hodnocení nabídek  

Základním kritériem hodnocení nabídek uchazečů je výše nabídkové ceny pro jednotlivé části 
zakázky – lokality.

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 jsou Tabulka ploch pro kosení 2013 a Tabulka 
výřez dřevin, které jsou přílohou této výzvy.

Zadavatel umožní uchazečům venkovní prohlídku v následujících termínech:

Lokalita Termín prohlídky Sraz Místo srazu

Podmyče-Vranov 16.8.2013 9.00
Podmyče, odstavná plocha u silnice 
k rotě

Čížov-Horní 
Břečkov-Lesná

16.8.2013 13.30 Čížov, odstavná plocha před obcí

Lukov 14.8.2013 9.00
Lukov, parkoviště u Penzionu 
U Hrádku

Podmolí-Mašovice 14.8.2013 13.30 Podmolí, parkovací plocha u rybníčka

Hradiště 20.8.2013 9.00
Znojmo-Hradiště, zastávka městského 
autobusu

Kraví hora/Konicko 20.8.2013 13.30 Konice, u požární nádrže

Popice/Havraníky 19.8.2013 9.00
Havraníky, odstavná plocha za horní 
čerpací stanicí závlah

Hnanice + pastva 19.8.2013 13.30
Hnanice, odstavná plocha u bývalé 
roty (nyní staveniště Vinice Hnánice)

Je nezbytné, aby uchazeči měli možnost vlastní dopravy na lokalitu. Uchazeči předem ohlásí 
svůj záměr účasti na konkrétních venkovních prohlídkách na telefon/e-mail kontaktních osob 
ve věcech technických.

   

3.2 Rozdělení předmětu veřejné zakázky  

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části – lokality a zadavatel připouští plnění zakázky 
po částech. Specifikace jednotlivých částí zakázky je zřejmá z Tabulky ploch pro kosení – 
pastva 2013 a z Tabulky výřez dřevin.



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 ošetření konkrétní lokality dle požadované technologie (na 
nabídkovém listu);

• 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.

Podmínkou přijetí nabídky je účast uchazeče na venkovní prohlídce lokalit. Uchazeč nemusí 
navštěvovat lokality, k nimž nehodlá zpracovat nabídku.

3.4 Požadavek na zpracování nabídkové ceny  

Každý uchazeč  může  předložit  nabídku pro více  částí  zakázky (lokalit).  Uchazeč  stanoví 
nabídkovou cenu samostatně pro každou část zakázky 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 (případná DPH bude uvedena samostatně).

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  

Plánovaný termín ukončení prací pro část „kosení – pastva“ je 15. 10. 2013, pro část „výřez 
dřevin“ 10. 12. 2013.

Místem plnění veřejné zakázky je území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. 
Konkrétní místo plnění pro jednotlivé lokality je patrné z map umístění lokalit č. 01–14 a 
d01–d12, které jsou přílohou této výzvy.

3.6 Požadavek na varianty nabídek  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



3.7 Přílohy  

• Tabulka ploch pro kosení – pastva 2013;

• Tabulka výřez dřevin;

• Mapy umístění lokalit;

• Nabídkový list.

Znojmo 7. srpna 2013

Podpis zástupce zadavatele: …........................................................

Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel


