
Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

35 528

qua K pooart Fabio-(v do n'iiriiteod-u £-.'c_-.|o:_'1"_-. 1528

Termín a doba plneni:

Požadovar-v Ler t'fn pro splroni před:-netu 'eol mír-J art-zloovv pro všech.-tv níže oveoene Cinnootš je

31.05.2019. p?i-:emž oo-ž..=to'pva:tgí.r přoopokiáoanv počet on.-CŽ :tl'těrtijo 18. Maxnnálpi počet tin-f1 p'fl

goine'v ji: 32. Shomen" o dm zahájení to:—noví pudr.- 5de|eoo vvžvou »< plneni do 110425119. Nejzažší

te.-“min zahajorí potěr? :e 21.05.2Ú19.

Předmět veřejné zakézky a popia požadovaného plnění:

Předmět zakázky .or'oostavojo nlnšní v těchto :_' [:HGELTECH:

PÉUEE - Oprava & norštině. oplocení způsobem die temnologického |:5tu. jednotkv hod. Ter: 2d

topidel-|_ {elkem- 3M hott ořooočitonvm no zákledm technolog-i. Minimální kapacita, se

kterou lze tuto cinnost realizovat pro cel—,i- minitendr, je 21 hodfdon. Minimální pofet oni?,

pípá-rt“ pro Solitární garantovoreho Innožstv.: B.

Místem aloe-ti is.-oo ooroatn; akuoinv v ram-ca ..LIP 85 - Ceeke Éloov" o|o níže uvedeného detailu

požooovol'et'o pint-inn Fro Informaci jooo Liv—&!ot-zrtv před-pokládané přirážky- a srážky dle

tec-*molog-ci-ceho tiez-o čirmoeti:

plaza-v činnosti: Fčogů “..QPFEEFI. a údržba oplocení

Mřato plnění: LU UE Radvanov :o

Plán realizace: .I. t'tv:—.!ot:'

Skmecrw ohmm v Foo: 340.00

OEEE'r‘fI v ooo přopotito-tý na :ákli—ttinl tool-triologii : - _'t.: "fa.-: 375.30

Za použ't: fiat-hm přoopokláo'anvm př'piratkzů a Srážek:

9.1 čaoovů mac»; za mini mac. o.oo Ir:

Poznámka: 'Jy'rlávoooo-m Vošírtaot'dkove ceny kadmia-mem 1.00. znak:-ate předpokládanou

ško'f'E'ČřitJL-l cem..- za Tj food,? .

Speciální podminky plnění:

rec-1; probšorrtati-rl-cá UNDER-05L teréní narušený To.-“ert po předchozím zát-jaho

:oe;=_, nutno—„tt Mýtě-onoho Cur-lam. na til-'ietšCvý provož. očekávaný pol-lví: oSob na pracovišti a jeho

Glam-i|

HEM) vým-artine- ne'—prean- Dchral‘y přírody Ijo-otop, Fio: a, řa.ir::=j- dodavatel byl Bezrtamen no swim

fit-tu =. oto-'tt.rfi|e|"r! ohrožených d-ohů rogtlír" na území NP Šumava

„ona,- obtížna dopravn dostupnost pracoviátá

£53?) ol*ieov I'd .oložiTo-o sito-or.. v oblarat: vlaštnttwv'ch prav v nejohžtšínt okolí pracovišti-.*. kontrola

v:.Luot. a :Jž-r'jivtefto pozemxo

Požadované způaohy provedení pro jednotlivé činnoSti [pm každou činnost yam-J požadované

LEE-ch13.- uvedte-toi

PČDZE Úprava & údržba opioLer'.:

ho?. memoomece [mine]

 

Povinné náložitoati nabídky:

Zadávací lhůta

'JEESLrVk..<tE="f1‘-Ifi-d3 “oblaku po této veřewe zzlkazkv geoeveno na zaklade Romeovi-ír oohoov,1e

E—voo nabídkou 'v ."ČIITíi lhůt-,r vezt-itn 6-3 kolondařnícl'- or“ ooo ofte hůry pro podání nabídek o'o této

vořojoé zakážxv Ha roklí-toš Fiárrttove oohodv.

Seznam poddodavatelů

v'yz-aa k podaní rahítíicv do provoanílto minute.-iont disk: 35523 strana ' z 3.



'-.-' pří-pade plneni realizační ainloow ooddodauatelem. zadavatel _oozadoje. aby BOUČÉIEÚ nabídky do

mibitendru byl vždy dodavatelem předložen Seznam boddodavatelů. Seznam bude ooaahouat:

jméno a :Jr'íij-mí. twalé bydlišti.-'t. IC. Seznam “mm být :JÚGt'EiJZ—uál'. dodavatnlarr; Pokud mutt: maria-"1

nebude součástí nabídky ;IČaEtr'fka. pak: *na zadavatel za to. žl.—: břadrdůt |:lr1črní bude rtral zur-far

pouze L'jčastní'aaW.

Reaiizačni smlouva

Realizační Emlnuua mi.-Sí být oodeoaáea osobou oprávněnou _edila: za očaetnika. Saobou

opravné-nou jednat za dodavateie je oaooa, která jE.

l} Statutárním Dl'tlánen" dodavateli-: Elio občaodrii—o 'oistříko dodavatele i.iod'iotet. očedatawenstvo.

oředaada předatavanatua. aood....] nebo

2} živnoatnikam, který je dodavatatem [ti-2d}! dodavatelem je fyzicke. osadha — živnostník: rift-fin-

33- taková osoba. která je zplna—mocném, tedy je za :atatiltár-nš art_:or- nebo iwnoatnfae Narew-ená:

_:eonat (prokura. plná moc. martin]

"».-" dřípadě, zi:- uchazeč: DDdÉUÉ elektronickou "ladí-rika pak_:tr'u'_.,'žadc-va"1o_ aby realizační amldLr-fa

byla podebaana oaobou opi-aunebou jeddat za očdazeče iza bodoie realizační aroloouy oeobou

obfavnenou jed-dat za umozeče ae pouaé'u'je i takový boatu-o. «he je čeia elektronicka nabidka

podána a elektronicky podeoaana oaoboo opravne-“lou jednat za uchazeče). Eadauatel mach, ie-

Ubičdu' jů k; prukézarfi csdbuu uprav-lama itedHaL za ugh-meio- (at:-čalfčrtr: pl'lt'šrwrztir'etmdtJdtJt:'u':-t1t1

dokumemu, pakje vždy nezbytné do nabídky |_:ct'arizčrj- přiložit alespoň f'll'tJ'Í—TDLI koni: Ulm-“', moi—|

nebo obdobného dokdmertu. Pode reaíizační malou-„ia nebude marinara-'19 oaobou ooravnenou

ledbat za uchazeče. bat: takou-a nabídka nebude splňovar požadavky die či ?1 odst. ? o-am. 'n‘.

zákona a zadavatei bude noaiuoouat -.i aouladu a 5% '.-'1_ odei. 9 zákona a Lakový nabidka bude

vyřazena z daššlho zadávacího řízení. Zadavatel urad; že Realizačbi B:T'GUUEA musi obaadovat

idebtifil—caci uchazeče:. a to alespoň '..- rozsahufir'thÍ-1aztw dokaze-šči idootifi'čačrlí ČR;-ŠD nebo sídla,

pak zadavatel uvádí. že tako-„fa nabíoka uchazeče Feb-uje Sblfxovat zadá-fac- podminky“ lander-drn o

takova nabioxa uchazeče bude vyloučena ze zooowičnio fix—“Jr“.

flmyl v nabídce

Zadavatel dala uvadí. ŽE! nabídky muaí být mot.-La jdkÉltUkUi: :Jrveglt.. Mani. pe'ami |.'|r'_aa'.r1ilč. který

podal Suej rub-dam Elektronika. “a r-*'..rr‘.r_1 „vp-me:.: oabiokove Lam! 1: EEAK-J faŠLa „.:-5.le | Bavaria-Eran?

nebo _;inak nahranfr další položkou-*:;- rozpočet. zawét anu zadavatele: zlčbr'=l.'o||_-||' rla'dIdičouč-r new

u jednotliuýčl'. dommlahtečh. Fokod b.lrie zj'št šv. “t:-x. lv rtat':'dlmuyc:t* t'a'tat'lz za ji?-:irmtiiué Č nnoati

u jednotlivých ooáožkouýci'i rozoočtečh uvedenýčt u :'iabíoče. bude za de.-Jídkovou čer'=:.|boua2oua:1a

EEPčI uvedena účaatniken-i i; water-nu EZAK.

 

  

  

Další náležitoetl a podmínky nabídky

Učagtnk není opravne-". můnitjakáknl. ils-radovat" '-.- teto 'u’jrn'c". k ptž-dam nabídky do 'ni'lite'Imu ::

ani v dokumentu Realizačoiamiouua ooroti textačl tečnto dokumenta '..-' zadat-“aci dokumentaci

k: miniterwdr'u. Pokud úča—arnil—c iednostn'arnó zrvčrri: ;akekeii Letadla-voní -..' zadat.-ač. dokonalí-mta: $<

mInItondru bude takovým diam-“uk ze- zadavauho Fuzz-2m “wide-čer! šeda-fatal 'inžču'Zl-Jjč' podmí—

dokumen-tů ..Polozltoin;r rozpočet" a „Seznarr- ooododa'fatel-ii" Ličaatni'x liter-,? podal radi-dla; do

tohoto rriiníter-dru. bere na uedonii a goa-“ilaai ze menu-mu ao-..=čaar-' Realizační aměouwie a o:.:da

dokti|11e|1:_,'-.-'ý7va le: podání nabídky do m:r‘-iti+r'-dr'-.; a za aa VŠEÍ'Ú|..5'Ldi'tf1'v't—IÍÍIP'IÍHLCF'ŽÉÚÉŽUŠZJFYÉŘÍJ

_-e povinen 59 řín'ir,

?i'šda—uatE-š:J'.'adí.ře:f1ab|'tžka účařdní'a'a 5+.- p'o 'ietinrmu : E!Eičtt'UP-ičkbl.. formu Sklada':

a] Realizační smím-.Na podepsaná baobab t:o|av-'1Ěr1oL-_.ač$r*a1. za flČčBÉP-:ki1

D} Polozkouý rozpočet potreba—ian? obra-ur'ůnoh osm:-ou .adda: za =.'Jčaetr-='lča

cl Seznarr'. ooododauatelů podatmeeý OLIFÉ'tfl'IĚ'lú-LI oaoboa za účaatniKa

Pouinnoeti vítězného dodavatele:

Dodavatel. s ní!-nz rna byt dzauřaria real-začr-i aniowa. le _ořed oodbiee-n této SP'IIE-il'd'y' rum-wen

pfii-dlužil zadavateli Seznam rr n reálriho vybavit: P: older-ii předmětu \.r-ař iné zakázk-,: .: doklady

nutne =< realizaci jednotlivých činrosti v souladu 5 íe-ct-oofooirx'ý'wi :iETy a touto význam.

Nepředložeri požadovaných dokladů bude „novem-„rano za neofoie'iiee'ao-„-č:-1-"'|o5ži bři podal—.::..

realizační amlouw a zadaoatei nude opravne-'. vyzval l-cpodm—5.1arť'ilomu'ydodavateli-:, kLt—Jr'ý ae

umíst | iakn další 'l.|' bořadI.

   

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje pr'otradal'i' Elll'iě-"Il DIE ted.-.o tialš'í't HDPE-alaíčt' demolic-ik plneni:

Mdož—atuí T] je garantováno na 5|] %. Real začr" webu.-'a ar.—' _:JQVHŽLirť .ro dui-iontÍF-"lůu ap Péřfrr'-

úžeh..- ueřejoe zakázky. který je wgádřer- ,ze-“.“.uíd-a dotažee'n" a_iedeaedbo 'bdoietuitačmwešzýcii

jednotek 'a uťačpukladanýčft p*:'p!e=.tc:cf‘ \: Cili-štítu Pratt-jez g:. .en. _ Pdf._ld 7 díl-dům. iJ-"tlt'tJ-ff'd

potřeby vzpíkpe pozada-„rek ohled-umele molu-.o: r:-lo i;“j-r-Jrč'rw než ni't-dbokladanůč't' :I‘Fgllaujtf',

if,-ol..- wto eta-loveni; vždy i.- SOUL-31L: 3 Lec'arolooičkai'n“ aetem the rámové. Gmlouw & 'iaol'H-triol..

  

Výzva x podán.: r-ahIdw do proudzmtt: -'l'|l" term-"Le tiara! 35-523 firm-1:1 .) 2 ".



LDF-"11.121 ljíšiÍdU-ilEÍ'L-j v údajní Lechimfuqú v tomto J'I'Ú-"IÍ-ŽE-"IEL'J vůči příplatkům a 5rážkam

Stanovený-'n'. v Technologickém iism dlí—Z :'avzcuvé arr-Emmy. Sied'mr‘né Lena zakázky 5E tak může

iŠ:L Dobu pinén' lze za této situace po dohodě h'í—Í" zhotovtalem 5 ohledem na uváděné důvody

smůlu-Užit.

Zadavatel 5i vyhrazuje právo odmítnout nahl'dky, které překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:

p'o člrmorzr. PCI:-25: 140300 Kčlhod be: DPH.

[mh-25 laku.-face: Předmět;)Ir.ěnít1:otáto ví.-avg,- „: možné faktu-“ovat po předání každé czílčí dáš-„i

[:lrtězn'.

;15'1; UpozgrrŠL-„ýrne c-acavatela zE- mu:-„m plnem Lilli: : iifjvnau pro-„foam ,'JDEí'E'Dv měnit mezi

pamar-vvn z—Á'KL; mam. v "a'mci l_L.. laco 5kuíEČPDEt nL,-dr: vždy Edi-‘ter'ua vc WP.

.1i1-EJPI-iém'realezainfsmmwyje určeno damn—nv urřsmýrni UKP.

:i li: Při ::llnér'lí E r'nost. _e nutrů zc-nledrzli. „k ::JTĚIUEUE'TÉ 0£!*-r-.%r*-4'Iá a ob.-“anna opatření. JF-jicř-

charakter lnu:-:e unreser- na VKP E. mletou-“Hagan 53'ri pře-tání :T'EICD'J štÉ.

- um: Pin©:1:'_.:-:n turné provamět tak. any ranném =< i'=c4.[::=J'-.-ml;*.fě:.=1u pflkaLL-T'r‘ll přirozené ear-| umělé

Damov-„.- ieaa

- ri'.'.=: Pokud klimatické: flacimir-ky Koh-“ání :]I'tÉ-wí Einficfiz: menu vl.vem klimatických podmínek

Guide < zah-ku potřeby zadavatele “< provcocní rok:-o dmonconí plnění. můžt' ognárvě'.. tum

Mmartina? firmware! dodavateli a t:|‘.’- cinšdt—r < zánšk.1zbv-„-'H55<_Ího :Jlném ti. zániku Realizační

amo-„Nv ve zbvvajcír—J rozsaim.

{1:21,-é-cafi'nmlm'ni'knnumkace v čce-akom nebo s.lot-E!'-3lca1'.;azycer:.šmfal'ě plnění reailzačni

srnnuvv

:2313Dopravamateriál..prfaci:1|*=o5r-326;c:malí—ástíco Jak? (nabídkové con-yl. Mater-6| gr: uložen

na.: na UP- 85 Ceske Žlenvdop'ava vlaatní'n prUHLFeUKerI' ve vnlá—IenoE—ti 3.-6.kn:

1:15:- Suuéésu‘ ur‘euani prdawiété ge i sea-amen: 5 cr-arakta'latikanx: předaného území z hledí—aka

požární oclwrnrv .=. Llpmmr'r1ůn-' na pm.-imma řidší m. p':?:1'|1.'_-,ir"ni právními pšctdnisv na ústní-<U půřarm

ochran-„- př. výkonu má už MI:-St. na 025ml SIC-”aw Nérnmfiho parklu Šumava a také na rutnost

pšré-nf novmnogtfz těchto prednimvyplývajících.[3:51:3sz Kladem především na dodržování

aasam Km,“en: a mampulace & otevf'mvm (rumem. (aka? zakaru rozdělávání ohňů na celém

um.-nl Spravv Národního para-„1 Šumava a "arnost zvýšené opati-MSD při užívání strojů a nářadí v

průStíůUí 5 voila—jam wmožgív-n" pevným hořlavýcl' lam-H.231 zabezpečen-E oožárníocnranv

mammal ;lí'i výkonu ové i.inrana'Li zcela ducavdiel prací.

maca-': Závamc— požadavky na povahu _o'ovadcmí alu.-?hvn oprava oplocených kultu' a ena. ochran

- iva-3: Požadaváv na vybaven: & nářac:':: Nařaoi na oprav-„J op-eocer-ek. na zatloukání

impregnovanvc-w kůlů mm:- pwii: EBU—CHAR -iba:a-=.io|o]. [E:Kůli oalxe. Kalač & UBL-atní.

- [ilin-:|: Závazné- _uož-f-ci-Ewkv k pracmvšLi; rug-“miter": '1'léiLE'f:éliJ pt: praLUviŠLi vr.-: vzdáEEn—Uati 100.—

6flfl.bm. Po 5'<or;er.? práce mum umana Jbvtx'v.t-3.-rtírl_-='1EHÉ poškozené man, hřebíky, pletivo...

meg-{any na moto určené loar—.Zkem.

 

Duda-zvažte! gr: povmen zohlednit spi-mám: pomrww plrvrr'- spolu se: smluvn'-n" ;]deínkarw

v nabízeno ceně- za základc" technologi:.

Hodnotící kritérřa

Eakázka bono v touladu SE zákona-1 & SE Smlwn’ir: podmínkam- plné-ní onpganvmi v této “výzvě

:: Julian: uobjdw cln rniniruníl'u pňdůlpna jůfí'l:]l"ll: -.1ča<5tní'<c:uvi cíle níže uvedených hodnotících

it.":téní tai-(_ aby byla úmoří-“mo splnění účelu veřejná ?.iáaífky Pů co nejvvnncméjš: cenu. ÚCagcrík

v Uůšožmvém rozumim l.,-vede [nabídne] CEWL, ::g' LGC'ír'EEZ-cou jednotku bez DPH pro vv'ora-nš! činnosti.

Cona Muší bavi Sili?_|'lá nebo “nižší rac.-J: NC F_l. Moba-mé: .ÍIdr'iit-t lýkúiit'f HII-! ťůbídknvfl nen-v ::ru účely

hodnoceni může- {IiaSLnIk nabéclrmut v rozlišení a.: svou deaeLir-nýcl: rníat.

Výhrada zrušení výzvy:

Půl—Cui! zada-Jareš : důvodu "IÉZÉVÍBlý'Cíi na jc-r'nc- v-ÍJI: není: z. Izcazhytnfi provozní potřeby odpadne

.{EIj-EW '1a plrííe'u alt-3 též::- výxvv. můžc- tio nohy ofevřor.. obálek“ výzvcímmicc-mjr zrušit.

Taio virgva k podání I1dí3ídížš. cil: mir.|l:c:|1drl_- _;o zveřejněna F.:; profilu zadavatele;

https:.-'.-'92ak.n1zp.szprofiiej:EgjlayjhimLUyzvaje určena avian". dodavatelům. nimiž má „*:-prava

NP Šumava-1-„|zz-1vřctnm;Rámcnvoudohodu Pun cm:-lost, která 19 předmětem této výzvy-_

 

Výzva *: [JC-do:“- Hunk-.- do provozniho rr1|n|zer|druc|5lo 33523 



Při'lr-ha newnu umlflwy - hodnut? ':Vitéril' ! [mini-Tm

Název zadávacího řízení: Mmitender: 35523

Evidenční čiam na prufilu: P1 Weaaum BE:

Nálev uchazeče: Wogerbauerwa Miluše

IČO uchazeče: DBUÉQ'ZBD

Ceikoua C Ema Wahl-dm - []n!n?:<'-.f

řítili/Lt: Úprava a uG'Zha nplncc-nl' EBDDU Kč Laa-::. DFT—| ". hr.-ci

 
 



Realizační smlouva

uzavřená- clěe KI'JIILIII'II I.' SWEET-.? Hz).. -:JL‘.I".'cII’I:'-ZI<';.II zakqn'k. U UII'I'I'.’:I.'-.'.'N.'I zrní-Lr: ltíáía: IIIII „Malinský 7'.'II<OIN.EI<"}1I:!¢"IiE-te2

úku :rIIIIJJIIII-I"..- ..

SMLUVNÍ STRANY

GhjeII-“IIIIIII' Supra-„'e Mar-acmb.c- narm Sam's-.3.

Sidia: 1. 'T'Lěju- EEE-8319. 335 I.:-L I."i:IN._;IIII=.II<

i-:".. I305831I1

DEC CE DOEBEETl

knrN.1aktIN.:I'I-'.‘i."e::a: l. “mága—.- ŽE-EIIEFJ. 385- Dl 'I-"i'IIptIk

:GITIJEIIIIate. .5 pI‘FEQEIIIIJIIUI :Irgaliiza-II Mir-:SUEISZIIa živo-„radu I.'.Infeir'ecn Ceakifi repufllflwi

:III'III: _§‘.i'I „„objůdlíatei '

 

d

ZI‘II'Ir-DII-‘Itei: i'IIi:|=..II'iI—: h'u'bIgurIIaIIE-oné

IČ: 05529233

ide.-le gar“ ..ziILII.II-IIITLI:"'I

-..zau-:I'Ij:' "I.'-J zák-ladu:- "Harm-ave dummy I.'.Ic. iIIIIIIIcl-II: time-st: na ..IZIEIE’T" M? Ehm-dua" Tuto Realizační snIILIIIIII. Hair:

jb 5:23

l. PŘEDMĚT SMLDLJV‘I’

li J..'- Pr'etžl'F.HWII i'I'ITCI lea; iZIEIC: Ii jemu .=.: I.':Cif"III ry (or. vet.-“|| podn-. .I-Ii-w pirII..I-N... které 15cm wires.uf: vr,-meze.“.1; ve

VII-LIf? ic podání IN. či).Liek Cir:- TT"- .IIi: em.—Tu I'-I REIIECIIIIICIL. -'_:'LI. Hmm.- nm iefir‘Iické č„mmm .I-Ia úzus-mi NP Šumava

vm:-rrIE-I wap-„n jejich pr‘IIIuII.

21 1! ZhDI‘fII-Iifci 5+: Eufemie. že pm nbjc-cšrzamzere povede ra SIIEII náklad a rIebemeéi mm. kznré IF. I.:—malem;
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