Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 ‐ Zbraslav

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zajištění letenek II“
č.j.: 41/000536/VULHM/2015
Strnady, 4. 9. 2015

V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, § 18 odst. 5 ve spojení s § 6 odst. 1.

Název zakázky:

„Zajištění letenek II“

Zadavatel (název, sídlo):

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v, v, i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Korespondenční adresa:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v, v, i.
Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ:
DIČ:

00020702
CZ00020702

Zastoupený:
Kontaktní osoba:

ředitelem doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc.
Ing. Josef Frýdl, CSc., CSc. tel. 257 892 271

Předmět a rozsah zakázky:
Zajištění zpátečních letenek pro účastníky semináře z destinace účastníka (viz dále) do Prahy
a zpět v termínu nejpozději 4. 10. 2015 nebo 5. 10. 2015 do 4:00 hod. do Prahy a zpět od
9. 10. 2015 ‐ 17:00 hod.

Provedení:
Zajištění zpátečních letenek z místa destinace účastníků semináře do Prahy a zpět, tak aby
účastníci byli dopraveni na Letiště Václava Havla v Praze nejpozději 4. 10. 2015 nebo
v krajním případě 5. 10. 2015 ráno nejpozději do 4:00 hod., a odlétali nejdříve 9. 10. 2015
v 17:00 hodin z letiště Václava Havla Praha zpět.
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Budou zajištěny letenky dle dále uvedených počtů a destinací:
Arménie –› Praha a zpět ‐ 2x
Bělorusko –› Praha a zpět ‐ 2x
Gruzie –› Praha a zpět ‐ 2x
Kyrgyzstán –› Praha a zpět ‐ 4x
Moldávie –› Praha a zpět ‐ 2x
Mongolsko –› Praha a zpět ‐ 2x
Tádžikistán –› Praha a zpět ‐ 3x
Ukrajina –› Praha a zpět ‐ 2x
Uzbekistán –› Praha a zpět ‐ 2x
Bližší specifikace v Příloze 1.

Předběžná cena zakázky cca 400 tis. Kč.
Harmonogram prací:
Zajištění letenek bude realizováno v době nejpozději do dvou dnů po podepsání smlouvy
(předpokládaný podpis smlouvy nejpozději druhý den po otevření obálek s nabídkami)

Zpracování nabídkové ceny:
Nabídka bude uvedena v CZK za plánovaný rozsah plnění, včetně stornopoplatků pro
jednotlivé letenky.
Cenou za letenku se rozumí její konečná cena zahrnující veškeré letištní poplatky, palivové
příplatky a další případné poplatky k datu jejího prodeje kupujícímu. Prodávající se zaváže, že
nebude účtovat kupujícímu žádné storno poplatky nad rámec poplatků účtovaných přepravcem.

Požadavky na obsah nabídky:
a) vlastní cenovou nabídku
b) příslušné živnostenské oprávnění, případně výpis z rejstříku uchazeče, dokládající
oprávnění uchazeče zajišťovat požadované služby – ve formě běžné kopie
c) volně (tj. nesvázaně) přiložený návrh rámcové smlouvy ve třech vyhotoveních,
originálně vlastnoručně podepsaných uchazečem. V návrhu smlouvy o dílo doplní
uchazeč přílohu č. 1 s vlastní cenovou nabídkou.
Uchazeč může podat jen 1 nabídku.
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Dodací, obchodní, platební a jiné podmínky:
Dodávka bude realizována na základě kupní smlouvy dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Závazný vzor této smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 1 k této výzvě, dále je ke stažení
v elektronické formě na stránkách www.vulhm.cz v sekci „Oznámení“
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E‐mail:

Termín doručení nabídky:

doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Ing. Josef Frýdl, CSc.
257 892 271
frydl@vulhm.cz

do 18. 9. 2015 13:00 hod.

Způsob doručení nabídky:
Písemně v uzavřené a označené obálce, nejlépe poštou, případně osobně v pracovních dnech
nejpozději však do 15:00 hod. k rukám kontaktní osoby Ing. J. Frýdla, CSc. nebo k rukám
pí Ing. J. Danysové.
Na obálce uveďte text:
„Neotvírat – veřejná zakázka: „Zajištění letenek II“
Adresa pro doručení nabídky:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136
156 00 Praha 5‐Zbraslav

Předpokládaná lhůta, ve které zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky
je nejpozději do 21. 9. 2015. Jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky je
neveřejné.
Hodnotící kritéria pro výběr:

nejnižší nabídková cena

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit.

Ing. Josef Frýdl, CSc., v.r.

podepsal
ing Jana Digitálně
ing Jana Danysová
2015.09.04
Danysová Datum:
14:29:36 +02'00'

Příloha č. 1 – Tabulka ‐ Nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo – závazný vzor
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