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

Pracoviště: Výzkumná stanice
opočno
Na olivě 550
517 73opočno Určeno širokému okruhu zájemců!

tel.: +494 668 39í-2
fax: +494 668 393

http ://www.vu I hmop. cz
e-mail: info@vulhmoo.cz

č j. : 4 1 /00063 a NULHilí/20 l 4
opočno, dne l2.9.2014

Věc:
Yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázzku malého rozsahu

v souladu s podmínkamtzékonaě.137'2a06 Sb.' o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, $ 18 odst. 5 ve spojení s $ 6 odst. 1.

Nánev zakézky:.'Laboratorní rozbory pro VS opočno v letech 2014 - 2016"

Zadav atel (.nětzev .sídlo\ :
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v-i.
Strnady 136,252 02 Jíloviště
IČ 00020702
DIČ: CZ00O20702
zastoupený: ředitelem Doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
kontaktní osoba: Ing. Jiří Novák, Ph.D., tel.724 907 649

Předmět a rozsah zakázky:
a) pŤevzetí odebrarrého materiálu pro laboratorní rozbory na pracovišti zadavatele ve

Výzkumné stanici opočno, Na olivě 550, opočno; zajištění odebraného materiálu pro

transport azajištěru dopravy do místa plnění,
b) provedení laborator"lch roáoru a dalších p írarornlc a

označení stanovení
Požadavek na
počet vzorků -

ročně

PŮDA rpŮoNÍ HUMUS' MIIIERÁLNÍ rŮn,t1

I pH/Í[zO, pH,{I(Cl, STHV (Kappen), oxidovatelný uhlík, celkoý dusík
(Kieldahl). Mehlich lll (P, K, Ca, Mg)

140

2. pÍLlH2o, pH/KCl, STHV (Kappen), oxidovatelný úlík, celkoqý dusík
(Kjeldahl)' podíl humusu (Springel-Klee), Mehlich III (P, K, CE Mg),
r"Íměnný vodík. výměnný hlinfl<. výměnná titrační acidita, spalitelné látky

15

3. Hmotnost sušiny, pH{ÍIza, p}VKCl, STHV (Kappen), Mehlich III (P, K,
Ca- Ms)

30

4. pH/HzO, pH/KCl, STHV (Kappen), Mehlich III (P, K, q4.Ivto 30

5. ořVHlo. pH/KC1. STHV (Kappen), výměnný vodík' v'.iměnný hliník, 80

t*o2o7o2
Dtč1 czo0o2o7o2
Bankovní spojení: Komerční banka - číslo Účtu: 27938_11ll0100



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

ýměnná titrační acidita' oxidovatelný uhlík, celkov'ý dusík (Kjeldahl)'
Mehlich III (P, K, Ca, Mg), živiny po mineralizaci směsí HzSO++Se (lri, P,
K, Ca. Me)

6. Hmotnost sušiny, pFVHzo, p}VKCl, STHV (Kappen), rnýměnný vodft,
rnýměnný hliník, výměnná titrační acidita, oxidovatelný úlík, celkouý
dusík íKieldahl)_ Mehlich III íP_ K_ Ca. Ms)

150

7. pH,/H2O, pH/I(Cl, STHV (Kappen)' oxidovatelný uhlík' celkoý dusík
(Kjeldahl)' živiny ve výluhu kyselinou citrónovou (P, K' Ca, Mg, Fe)'
zrritostní sloŽení. P (Esner)' K' Me (Schachtschabel)

20

8. pH/II2O, pIVKCl, STHV
výměnná titrační acidita'
Mehlich III (P. K. Ca, Me)

(Kappen), ýměnný vodik, ýměnný hliník,
oxidovatelný uhlík' celkov'ý dusík (Kjeldahl),

80

9. Zrnitostní sloŽení oůdv (4 frakce) 20

10. Hmotnost opadu (sušeni, vážení) 350

ll Mineralizace HClo4+HNo3 - stanovení S, mineralizace HzSoa+Il2oz -
stanovení N' P' K' Ca, Mg (celkem)

250

12. Mineralizace HClo4+HNo3 - stanovení S, Si, mineralizace HzSo++HzOz -
stanovení N. P. K. Ca- Ms ícelkem)

50

13. Mineralizace HClo4+HNo3 - Stanovení S, Si, mineralizace HzSO++Hzoz -

stanovení N' P' K' Ca, Mg (celkem), úprava vzorku dřeva nebo kůry
50

14. Stanovení pH, dusitany, dusičnany, sírany' amonné ionty, draslík, vápník,
hořčík

35

15. Stanovení: pH, dusitany, dusičnany, sírany, amonné ionty, draslík, vápník,
chloridy' fluoridy, hořčft

35

16. Příiem vzorku 133s

r7. Sušení vzorku t265

18. Mletí vzorku 100

19. Prosévání vzorku 565

20. Skladování vzorku 1335

21. Zptacováni Protokolu 1335

22. Předaní v,ísledků 1335

23. Archivace a likvidace vzorku 1265

c) archivace vzorků po Zpracování po dobu pěti kalendrířních let, následujících po
kalendářním roce Zpracování vzorků, likvidace po uplynutí archivaění lhůty.

Místo plnění zakiízky: sídlo uchazeče ajeho provozovny.

PředběŽná hodnota zakrízhv: do 1 980 tis. Kč, v cenách bez DPH

lČ: 020702
Dlč: Cz00020702
Bankovni spojeni: Komerční banka _ číslo úětu: 27938-1l110100



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

Zpracování nabídkové cenv:
Uchazeč stanoví celkovou výši nabídkové ceny za celý rozsah plnění předmětu veřejné
zakinky, a dále za jednotIivé kalendrířní roky, a podrobnou kalkulaci nabídkové ceny zptacu1e
dle poloŽkové specifikace v souladu se závazným vzorem smlouvy.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotliých položek
uvedených v PoloŽkové specifikaci. Nabídkovou cenu uvede požadovaným způsobem do
náwhu smlouvy o dílo.
Nabídková cena bude stanovena jako součet ocenění jednotliqich poloŽek' v nichž bude cena
zjištěna jako součin jednotkoqých cen za jednotlivé případy a počty případů.

Požadavkv na obsah nabídky:
1. V nabídce musí bý uvedeny identifikační údaje uchazeěe _ formou doplnění Krycího

listu (příloha č.2 této ,v^v)
2. Nabídka musí obsahovat 1x návrh smlouvy, včetně příloh, podepsaný osobou

oprávněnou jednat jménem uchazeěe. Závazný vzor Smlouvy o dílo je uveden v Pří1oze
č. 1 této výzlry)

3. ZadavaÍel poŽaduje, aby uchazeč v nabídce, v části Krycí list, specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jeďnomu ěi více subdodavatelům, a aby současně
uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje kaŽdého subdodavatele. Současně uchazeě
doloŽí formou čestného prohlášení popis subdodavatelského systému spolu
s uvedením, jakou část veřejné zakáuky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s
uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné
zakéuky.

4. Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat Žádnou část svým dodavatelům, uvede tuto
skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce.

5. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně' jsou povinni přiložit k nabídce
originál nebo ověřenou kopii smlouvy, znížl,yp|ývá, Že všichni tito dodavatelé budou
Vůči zadavateli ajakýmkoliv třetím osob:ím zjakýchkoliv závazkŮ vzniklých
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu ěi vzniklých
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu zavázáni spoleěně a nerozdílně.
originál nebo ověřená kopie takové smlouvy musí obsahovat vyrrnezení zastupoviíní
těchto dodavatelů jediným právním subjektem, a to jak v rámci zadávacího Ťízeni, tak
pro případ plnění veřejné zakázky malého rozsahu, včetně pruběhu záruční doby.

6. Nabídka bude, vě' dalších dokladů a pffloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém
papíře a bude svénána ěi jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy věetně příloh a nebude obsahovat žádné volnó listy. Nabídka
nebude obsahovat opra\Y apřepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě
podrání nabídky v krouŽkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpeěena proti
neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí peěetě.

7. Nabídku poďá uchazeč vjedné uzavÍené obálce, která bude obsahovat jeden
originál nabídky dle požadavků zadavatele uvedených v této výrxě'

8. Nabídka včetně veškeých dokumentu bude zpracována v českém jazyce. Bude-li
některý z dokladů předkládaných whazečem v cizím jazyce, bude v obálce s nabídkou
rovněžjeho uředně ověřený překlad do češtiny.

9. Nabídka bude potvrzena' statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou
jednat jménem stafutrírního orgánu v případě podnikatele - ýzické osoby, bude

lČl020702
DlČ: czo0o2o7o2
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10.

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

potvrzena podnikatelem samým. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží
uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument,
v originále nebo úředně ověřené kopii.
Zájemce je v nabídce povinen prokáuat splnění profesních kvaliÍikačních
předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokěůe dodavatel, kÍe4ý
předloží ve formě prosté kopie:
a) qýpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či qÍpis z jtné obdobné

evidence' pokud je v nizapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikríní podle zvliáštních práwích předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí byt k poslednímu dni, ke kterému mábytptokžz:éno
splnění kvaliťrkace, starší 90 kalendrířních dnů.
Variantní řešení zadavatel v riímci podání nabídky nepřipouští.

Nabídka bude zpracována v následuiícím č1enění:

titulní list nabídky,
obsah nabídkv, věetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou,
krvcí list nabídky s uvedením identifikačních údajů zadavatele a dodavatele a
s uvedením nabídkové ceny, případně s uvedením subdodavatelů a jejich podílu na
zptacováni veřejné zakéuky malého rozsahu (krycí 1ist je Přílohou ě.2 této výzvy)
prokázání splnění profesních kvaliÍikačních předpokladů.
návrh smlouw doplněný o poŽadované údaje a podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem čt zauchazeče s razítkem, včetně všech poŽadovaných příloh,

11.

a)
b)
c)

d)
e)

0 ostatní dokumenty a dokladv, např. smlouva se subdodavatelem (v případě
subdodávky), případně smlouva o sdružení, prohlášení subdodavatelů, kterým stvrzují
souhlas bý uvedeni jako subdodavatelé v této veře.jné zakénce.

Dodací. obchodní. platební a iiné podmínky:
smlouvy o dílo' který je přílohou této výnly.

Hodnotící kritéria pro výběr: nejnižší nabídková cena

osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Ing. Jiff Novák, Ph.D.,
pracoviště Výzkumná stanice opočno,
Na olivě 550, opočno

Kontaktní osoba: lng. Jiří Novák, Ph.D.

- jsou uvedeny vzávazném vzoru

Telefon: 494 668 39I,
E-mail : novak@vulhmop.cz

Termín pro doručení nabídky: do 26.9.2014, do 14.00 hodin

Zadavatel si vyhrazuie právo trrto soutěž zrušit.

lč: o2o7o2
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Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v' i.

Způsob doručení nabídky:
Nabídku doručí uchazeč písemně v uzavřené a označené obálce, nejlépe poštou, případně
osobně v pracovních dnech nejpozději do 14.00 hodin do sekretariátu vedoucího Výzkumné
starrice opočno k rukrám pí.V'Gtitlerové, případně pí. Z. Sotonové.

Při podání poštou zašIe uchazeč nabídku na adresu pracoviště zadavatele tak, aby byla
nabídka doručena nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky' které uchazeči
doručí po skončení této lhůty' nebudou přrjaty a budou uchazečům wáceny.

Na obálce uveďte text:

,,Neotvírat - veřejná zakázka malého rozsahu: Laboratorní rozbory pro VS opočno v
letech 2014 -2A16"

obálka s nabídkou bude opatřena adresou uchazeče' na niž je možné zaslat uchazeči
oznžtmení.

Adresa pro doručení nabídky:
Výzkumný ústav lesního hospodďství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumná stanice opočno
k rukám Ing. Jiřího Nováka, Ph.D.
Na olivě 550
5I7 73 opočno

Předpokládaná lhůta. ve které zadavate| provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky
je do 3. I0.2aI4. Jednríní o vyhodnocení a qýběru nejvhodnější nabídky je neveřejné.

Dostupnost dokumentů:
Krycí list a závazný vzor smlouvy o dílo, včetně pffloh, jsou uvedeny v pŤiloze této wýnv
nebo jsou ke stažení na striínkách www'vulhm.cz v sekci ,,OzttÍúrteni".

lč: o2o7o2
Dlč: czo0o2o7o2
Bankovní spojéní: Komeřční banka - číslo úětu: 27938-í1'l/0100
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doc. Ing. Antonín Jřásek, CSc.
vedoucí Výzkumné stanice opoěno

!/ýrkumný Ústav lesního
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Příloha č. 1 _ Smlouva o dílo (včetně příloh) - závazný vas:. i#iil "'.u';,rl:ii: 
\l','rl:l,n'rrá st:inice Opočnc,

2 _ Krycí list 
'*Be'v+\] 
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