Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
I. Název veřejné zakázky

Rámcová smlouva na tiskařské a polygrafické služby
(č.j. 41/000228/VULHM/2015)

II. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Sídlo:

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Korespondenční adresa:

Strnady 136, 156 00 Praha 5 ‐ Zbraslav

IČ:

00020702

DIČ:

CZ00020702

E‐mail:

podatelna@vulhm.cz

URL adresa:

www.vulhm.cz

Zastoupený:

doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc., ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Řezáč, +420 724 576 008, rezac@vulhm.cz

III. Informace o druhu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.000.000,‐ Kč bez DPH

IV. Financování veřejné zakázky
Veřejná zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele.

V. Předmět veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je uzavřením rámcové smlouvy se třemi uchazeči zajistit možnost
plynulého využívání tiskařských služeb a dodávek tiskařských výrobků podle požadavků
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specifikovaných zadavatelem. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace –
Technická specifikace.
Jednotlivé konkrétní zakázky budou řešeny formou výzvy třem subjektům, jež budou mít uzavřenou
rámcovou smlouvu, k podání nabídky. Konkrétní zakázka bude vždy jednoznačně specifikována na
základě skutečných potřeb zadavatele.
Tiskařskými službami se rozumí provedení digitálního tisku, ofsetového tisku, sítotisku a knihařské
zpracování předloh, zaslaných zadavatelem přes on‐line úschovnu souborů.
Obecný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a tisk popularizačních tiskovin souvisejících s činností
zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
Název
Tiskařské a související služby
Dokončovací tiskařské práce
Tiskařské výrobky a související produkty
Tištěné knihy, brožury a letáky
Zakázkové tištěné výrobky

CPV
79800000‐2
79821000‐5
22000000‐0
22100000‐1
22458000‐5

Podrobný popis způsobu plnění veřejné zakázky
S vybranými třemi uchazeči bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva dle
ustanovení § 11 ve spojení s § 89 a násl. Zákona (dále jen „Rámcová smlouva“). Rozsah požadovaných
služeb bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele, které bude zadavatel detailně specifikovat
v jednotlivých dílčích výzvách k podání nabídek, jež budou adresované těmto třem vybraným
subjektům.
Přesné vymezení zpracování předmětu plnění s uvedením rozsahu počtu kusů, je uvedeno ve
specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 1 k zadávací dokumentaci. Za podmínek uvedených
v rámcové smlouvě mohou být předmětem dílčí zakázky i jiné tiskoviny (reklamní předměty) než ty,
které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace).
Doba trvání uvedené rámcové smlouvy je stanovena na 24 měsíců ode dne jejího podpisu s vítěznými
třemi uchazeči.

VI. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
dle § 48 Zákona
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách vymezují závazné technické
podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Uvedené požadavky je uchazeč povinen
plně a bezvýjimečně respektovat při zpracovávání své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
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Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace (včetně příloh) je uveřejněna v souladu s § 48 Zákona na profilu zadavatele, tj.
na internetových stránkách: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_4.html
Současně je zadávací dokumentace včetně všech příloh zveřejněna na webových stránkách
zadavatele: www.vulhm.cz.

VII. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 4. 2015 v 13:00 hodin. Na nabídku doručenou zadavateli po
uplynutí uvedené lhůty bude nahlíženo, jako by nebyla vůbec podána. Zadavatel o tom bezodkladně
vyrozumí uchazeče.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, kontaktní osobou pro převzetí nabídek je Ing. Jan
Řezáč.
Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce označené nápisem:
„Neotvírat ‐ veřejná zakázka: Rámcová smlouva na tiskařské a polygrafické služby“
Na obálce musejí být rovněž uvedeny identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní firma či název (resp.
jméno a příjmení), sídlo či korespondenční adresa (resp. místo podnikání), na kterou je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 Zákona.
Nabídky je možné podávat poštou, případně osobně na adrese sídla zadavatele. Osobní podání
nabídky lze učinit v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin.

VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 Zákona
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 Zákona jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

IX. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 Zákona
Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 Zákona a způsob hodnocení nabídek je uveden v zadávací
dokumentaci.
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X. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 27. 4. 2015 v 13:30 hodin, v malé zasedací místnosti v sídle
zadavatele. Právo účastnit se otevírání obálek mají všichni uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého
uchazeče na jednu fyzickou osobu, která se musí prokázat dokladem opravňujícím jednat jménem či
za uchazeče, který nabídku podal (tj. např. výpisem z obchodního rejstříku a/nebo občanským
průkazem, popř. plnou mocí či pověřením).

XI. Délka zadávací lhůty
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) na
90 dnů.

Ve Strnadech dne 9. 4. 2015

Ing. Jan Řezáč., v.r.
vedoucí Lesnického informačního centra
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