SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 160/S02

Výzva k podání nabídek
Dodávka triček pro Správu NP Šumava

Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:

Dodávka

Typ veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), výjimka dle
ust. § 31 ZZVZ

Zadavatel:
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon a
e-mailová adresa:
Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky:

Správa Národního parku Šumava
IČO: 00583171
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Mgr. Pavel Hubený
tel.: +420 388 450 230
e-mail: pavel.hubeny@npsumava.cz
Mgr. Karolína Bártů; oddělení veřejných zakázek, tel.:+420 731
530 489; e-mail: karolina.bartu@npsumava.cz
Veřejná zakázka není dělena na části.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka PR
předmětů včetně grafického zpracování podkladů, předtiskové
přípravy, tisku/potisku předmětů a dodávky do sídla zadavatele.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze A –
„Podrobná specifikace díla“ této Výzvy k podání nabídek.
Datum vyhlášení:
Lhůta pro podávání nabídek:

Otevírání obálek:

Zadávací lhůta:

Místo pro podávání nabídek:

16. 12. 2020
Lhůta pro podání nabídek začne běžet od 17. 12. 2020
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 11. 01. 2021 v 08:00
Otevírání elektronických nabídek proběhne bez zbytečného
odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky
v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli, otevírání nabídek tedy bude v souladu s § 109 ZZVZ
neveřejné.
Dodavatel je vázán svou nabídkou 30 dní.
Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického
nástroje https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA a to po celou
dobu lhůty pro podání elektronických nabídek.
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Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná doba plnění
veřejné zakázky:
Místo dodání / převzetí plnění:

130.400,- Kč bez DPH
Do 2 měsíců od data platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo

Správa Národního parku Šumava, 1. Máje 260, 385 01, Vimperk

Bude se konat prohlídka místa
plnění

Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky nebude
realizovat prohlídku místa plnění.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH s vahou 100%.
Veřejná zakázka bude přidělena dodavateli, který podal nabídku s
nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na zpracování
nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu:
 Celou částkou za kompletní plnění veřejné zakázky na
základě ocenění všech položek uvedených v Položkovém
rozpočtu. Oceněný položkový rozpočet (Příloha B této
výzvy) bude součástí nabídky.
 Nabídková cena bude uvedena v CZK.
 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena
bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.
 Nabídková cena bude uvedena v příslušném článku
Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání
nabídek
 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími
podmínkami.
 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná.
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Zadavatel požaduje splnění níže uvedené způsobilosti a
kvalifikace:
Základní způsobilost:
Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení, podepsané
osobou oprávněnou jednat za účastníka. Vzor čestného
prohlášení tvoří Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Profesní způsobilost:
Účastník analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve své nabídce předloží
prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje. Tento výpis nesmí být starší více než 3 měsíce přede
dnem podání nabídky nebo
Požadavky na prokázání
způsobilosti dodavatele:

Účastník ve své nabídce předloží analogicky dle § 77 odst. 2) písm.
a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Technická kvalifikace:
Účastník předloží dle § 79 odst. 2) písm. b) ZZVZ seznam
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v
seznamu dodávek poskytnutých v posledních 3 letech uvede, že
realizoval alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem bylo dodání
zboží obdobného charakteru, každá v minimální finanční výši
50.000,- Kč bez DPH.
Požadavek na uvedení kontaktní Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
osoby účastníka:
její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Požadovaný jazyk nabídky:
Další požadavky na zpracování
nabídky:

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl.
Český
Varianty nabídek se nepřipouští.
Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA

3

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
F 160/S02

Součástí Výzvy k podání nabídek je Smlouvy o dílo (Příloha č. 1).
Smlouva o dílo obsahuje závazné obchodní podmínky pro
dodavatele, které není dodavatel oprávněn jakýmkoliv
způsobem měnit.
Zadavatel od účastníků výběrového řízení požaduje, aby
Smlouva o dílo (Příloha č. 1) včetně oceněného Položkového
rozpočtu (Příloha B) vždy tvořily součást nabídky.
Zadavatel po účastnících, kteří podají nabídku do výběrového
řízení, požaduje doložení Čestného prohlášení o neexistenci
spojení se zadavatelem. Vzor je přílohou č. 3 Výzvy k podání
nabídky.

Vyhrazená práva zadavatele:

Zadavatel nebo hodnotící komise je oprávněn/a požádat
účastníky o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení výběru
dodavatele a případné Oznámení o vyloučení účastníka stejným
způsobem, jakým uveřejnil výběrové řízení. V takovém případě se
Oznámení o výběru dodavatele a případné Oznámení o vyloučení
účastníka považuje za doručené všem dotčeným účastníkům
okamžikem uveřejnění.
Zadavatel výslovně účastníky upozorňuje, že účastníci jsou
povinni se řídit všemi zadávacími podmínkami dle této výzvy, a to
i těmi, které jsou uvedeny v přílohách této výzvy.

Vysvětlení zadávací
dokumentace:

Výběrové řízení se řídí:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné
informace a vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost o
dodatečné informace a vysvětlení musí být zadavateli doručena
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele nejpozději do 2
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze
elektronickou formou přednostně prostřednictvím NEN.
Vyloučena není možnost komunikace prostřednictvím e-mailové
komunikace či datové schránky.
 Ustanovením § 6 ZZVZ
 Ustanovením § 31 ZZVZ
 Směrnicí S 02 Směrnice o zadávání veřejných zakázek
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Přílohy:






Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
Příloha A – Podrobná specifikace díla
Příloha B – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – prokázání základní
způsobilosti
 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – neexistence spojení se
zadavatelem

Ve Vimperku dne 16. 12. 2020
………………………………………
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy Národního parku Šumava
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1. Další informace:

Zadavatel účastníkovi doporučuje využít vzory (přílohy) dokladů v příloze ZD, které účastník dle
potřeby vyplní.
Účastník předloží nabídku včetně všech náležitostí dle zadávacích podmínek v jednom originálním
vyhotovení. Nabídka musí být zpracována a zadavateli podána elektronicky. Nabídka nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Obsah nabídky
1) Návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 1) podepsaný účastníkem či osobou oprávněnou jednat za
účastníka
2) Oceněný položkový rozpočet (Příloha B)
3) Čestné prohlášení – základní způsobilost (Příloha č. 2)
4) Čestné prohlášení – neexistence spojení se zadavatelem (Příloha č. 3)
5) Výpis z OR
6) Výpis ze ŽL
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Za nabídkovou cenu se považuje cena plnění celého předmětu veřejné zakázky tj. celková nabídková
cena. Nabídková cena bude uvedena v absolutní hodnotě v českých korunách. Nabídková cena bude
zpracována jako nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková
cena bude v tomto členění součástí Smlouvy o dílo. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné
náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky a musí být uvedena v příslušném bodě závazného
návrhu Smlouvy, nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Smluvní a platební podmínky zadavatel vymezuje v Příloze č. 1 – Smlouva o dílo. Účastník musí
v nabídce předložit takový návrh Smlouvy, který se obsahově shoduje se vzorem Návrhu Smlouvy o
dílo v celém jeho rozsahu, přičemž dobu splatnosti faktur a záruční lhůtu může prodloužit.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.
V případě zjištění neetických praktik účastníka (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování
nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v
zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení účastníka a skutečností ověřených zadavatelem na
základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání účastníka o písemné vysvětlení
nebo po přizvání účastníka pro ústní vysvětlení, vyloučí zadavatel takového účastníka bezodkladně z
výběrového řízení.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na dodavatele plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu i bez udání důvodu do doby uzavření Smlouvy o dílo. Za důvod zvláštního zřetele, pro který
nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, bude přitom považována mj.
absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou
veřejnou zakázku. Finanční limit zadavatele je dán předpokládanou hodnotou této veřejné zakázky.
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Před uzavřením Smlouvy o dílo musí účastník, se kterým má být podepsána dohoda předložit Návrh
Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh ve třech originálních vyhotoveních, ve stejném znění jako
předložil v nabídce.

Přílohy Výzvy k podání nabídek






Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
Příloha A – Podrobná specifikace díla
Příloha B – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení – splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – neexistence spojení se zadavatelem

Ve Vimperku dne 16. 12. 2020

..……………………………………
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy Národního parku Šumava
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