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 Písemná výzva vč. textové části zadávací dokumentace, je zveřejněna na 
webových stránkách zadavatele: www.csopnj.cz, dnem 15.4.2011 a bude přístupná 
po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. 

   
 

 

 

 



 

Strana 1 (celkem 5)   

Obsah zadávací dokumentace 

 
1 článek  Předmět veřejné zakázky .............................................................................................. 2 

2 článek  Lhůta a místo plnění veřejné zakázky ............................................................................ 2 

3 článek   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny ........................................ 2 

4 článek  Platební podmínky ......................................................................................................... 3 

5 článek   Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky .............................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou přílohy: 

příloha č.1 Krycí list nabídky 

 

 

 

 

 

 
 
Preambule 
 

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podkl ad pro podání nabídek 
uchaze čů v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu. v tomto dokumentu odka zováno na 
určitý paragraf zákona jedná se o paragraf zákona č. 137/2006 Nejedná se o V Ř podle 
zákona  č. 137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách, ale v p řípadě, že je Sb. 
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11  ččlláánneekk    PPřřeeddmměětt   vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

1.1 Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění speciálního monitoringu orlů skalních vypuštěných v 
rámci projektu Návrat orla skalního do ČR.  
Řešené území 
Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-vsetinská pahorkatina, Nízký Jeseník, případně ověřování 
nahlášených, relevantních informací o výskytu orlů skalních mimo řešené území dle požadavků 
zadavatele 
Počet šet ření 
Květen – 20 
Červen – 20 
Červenec – 20 
Srpen – 20 
Září – 20 
Říjen – 15 
Listopad - 10 
Vykazování monitoringu 
Měsíční zpráva o výsledcích, s uvedením data monitoringu, navštívených lokalit a počtu ujetých 
km 
Souhrnná zpráva za předmětné měsíce do 30.11.2011 

1.2 Vyzvednutí Zadávací dokumentace 
 

Zadavatel předá či zašle Zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli 
dne 15.4.2011.  

 

22  ččlláánneekk    LLhhůůttaa  aa  mmííssttoo  ppllnněěnníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

2.1 Místo a lh ůty pln ění 
 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
 

    Zahájení doby plnění:   1.5.2011  
 

Ukončení doby plnění:     30.11.2011 
 
Místem plnění je:  Záchranná stanice a CEV, Bartošovice 146, 742 54 
.  

33  ččlláánneekk      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  jjeeddnnoottnnýý  zzppůůssoobb  zzpprraaccoovváánníí  nnaabbííddkkoovvéé  
cceennyy  

3.1 Požadavky na zpracování ceny 

a) celková nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně včetně DPH  

b) celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 
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3.2 Doklady prokazující nabídkovou cenu 
         Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů 
vyplněním Krycího listu nabídky. 
 

44  ččlláánneekk    PPllaatteebbnníí  ppooddmmíínnkkyy    

4.1 Platební podmínky 
Platba dodávky po předání měsíčních zpráv – na základě předaných faktur a to tak, že 

samostatná faktura bude předána za období květen 2011 a následně budou vystavovány FA vždy 
po dvou měsících. 

 Splatnosti faktur budou vždy 20 dnů od data vystavení. 
 

55  ččlláánneekk      HHooddnnoott ííccíí  kkrr ii ttéérr iiaa  pprroo  zzaaddáánníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

5.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání ve řejné zakázky  
Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny . 
Zájemce s nabídkou doloží: 
 - příslušné oprávnění k provádění předmětu této zakázky 
 - délku praxe se zaměřením na ornitologií, monitoring a praktickou ochranu dravců 

5.2 Lhůta pro podání nabídek a dokumentace 
         Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  

Lhůta pro podání nabídek a dokumentace  kon čí dne 22.4.2011 ve 12:00 hod..  
Nabídky  a dokumentaci  je možno podávat  osobně na adresu zařízení zadavatele: 
ČSOP ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a CEV, Bartošovice 146, 742 54 
kontaktní osoba: Petr Orel 
tel.: 602540037 
e-mail : orel@csopnj.cz 
Uchazeči mohou podat nabídky a dokumentaci rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele a 
to tak, aby byly doru čeny do konce výše uvedené  lh ůty 22.4.2011 do 12:00 hod.. 
Obálka s nabídkou bude ozna čena názvem ve řejné zakázky a nápisem Neotvírat-výb ěrové 
řízení. 

5.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek se uskuteční dne 22.4.2011 ve 14.00 hod., na adrese: 

ČSOP ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a CEV, Bartošovice 146, 742 54 

5.4 Variantní řešení 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

 V Novém Jičíně dne 15.4.2011 

 

…..……………………………………… 

Petr Orel 

                Předseda organizace 
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Příloha č.1 
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro ve řejnou zakázku 
 

SSppeecciiáállnníí  mmoonnii ttoorr iinngg  oorr llůů  sskkaallnníícchh    
 

 
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 
UCHAZEČ 

(obchodní firma nebo 
název) 

   

 
Sídlo (v p řípadě fyzické 

osoby bydlišt ě) 
(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

Právní forma  
 

   

Identifika ční číslo  
 

   

Daňové identifika ční 
číslo 

   

      
Kritéria pro zadání VZ   

 
CELKOVÁ CENA  
vč. DPH 

 

 

 
 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
 
       ………………………………. 
       Razítko a podpis uchazeče 


