Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972

Zadavatel Vás v souladu s § 6, §12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s Vnitřní směrnicí NHKNL s. p. o. veřejných
zakázkách malého rozsahu

vyzývá
k předložení cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

Dodavatel minerálně – vitamínových krmiv, krmných doplňků a poradenských
služeb v oblasti výživy koní
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem č. p. 1, PSČ 533 14
státní příspěvková organizace
72048972
CZ72048972
Ing. Jan Höck, ředitel
Ing. Kateřina Neumannová
469681135, 725780401
neumannova@nhkladruby.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
a) Název veřejné zakázky: Dodavatel minerálně – vitaminových krmiv, krmných
doplňků a poradenských služeb v oblasti výživy koní
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: 1.7.2012
Termín dokončení realizace veřejné zakázky: 31.12. 2014
Místo plnění: Kladruby nad Labem

Cena nesmí přesáhnout částku 1.800.000,- Kč bez DPH

4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří tyto části:
• návrh optimálních krmných dávek včetně minerálních doplňků pro jednotlivé
kategorie koní, na základě pravidelných laboratorních rozborů krmiv
• kontrola vyváženosti krmné dávky laboratorními rozbory krve kontrolního vzorku
koní
• pravidelné konzultace s pracovníky NH a pružné reagování na potřeby, popřípadě
zdravotní problémy koní NH
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu
veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci
předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících (např. pojištění, veškeré
poplatky, veškeré dopravní a poštovní náklady a podobně). Nabídková cena bude stanovena
absolutní částkou v CZK. Cena je dohodou objednavatele a zhotovitele určena jako konečná a
úplná. Cena může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během realizace veřejné zakázky ke
změně rozsahu a druhu prací na základě výslovného předchozího požadavku objednavatele.
Výsledná nabídková cena)bude uvedeno ve členění:
Cena celkem bez DPH
DPH (20 %)
Celkem včetně DPH (20%)
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud dojde ke změnám nebo rozšíření
rozsahu předmětu veřejné zakázky (dále jen ,,dodatečné práce,,) oproti zadání na základě
požadavku objednavatele. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české
koruny, hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na
měnový kurz a stabilitu měny.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez
ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah prací s tím, že jejich zadání bude
řešeno v souladu se zákonem.
6. Požadavky na zpracování nabídky
a) Nabídku podá uchazeč písemně, zpracovanou v českém jazyce v 1 originále v souladu
s formálními, technickými a smluvními podmínkami zadavatele uvedenými
v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci.
b) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy dle přiložených obchodních a platebních
podmínek – textu smlouvy o dílo, doplněný o identifikační údaje uchazeče podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému
úkonu. (V případě zmocnění musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky).
c) Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel dodavatelům, aby nabídka
obsahující veškeré požadované doklady a přílohy byla svázána do jednoho svazku a

dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy
nabídky je doporučeno očíslovány průběžnou číselnou řadou.

7. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala tyto dokumenty, řazené
v následujícím členění:
Obsah nabídky
a) Základní identifikační údaje uchazeče obsahující: název obchodní firmy/jméno a
příjmení dodavatele, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresu, IČ, DIČ, bankovní
spojení a číslo účtu, telefon, fax, emailovou adresu, osobu oprávněnou jednat
jménem dodavatele. Základní identifikační údaje uchazeč budou podepsány osobu
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobu zmocněnou k takovému úkonu.
V případě zmocnění musí být příslušná plná moc součástí nabídky.
b) Prosté kopie výpisu obchodního rejstříku, živnostenský list a doklad(y)
c) Čestné prohlášení o splnění následujících kritérií (u právnické osoby podepsané
osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda:
 není-li v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
 v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs
nebyl zrušen pro nedostatek majetku
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojišťovně
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splacení ve
splátkách a není v prodlení se splacením splátek
 čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu: jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učiti statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky
zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce
d) Cenová nabídka
e) Návrh Smlouvy o dílo
f) Reference dodavatele o službách/dodávkách prokazující zkušenosti dodavatele
s plněním požadovaného
8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
9. Lhůta, místo a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
a) Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.3. 2012 v 10.00 hod.
b) Nabídku podá zájemce ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude vložena do
zavřené obálky opatřené na uzavření podpisy, příp. razítky zájemce. Na lícní straně
bude uvedena adresa, na niž je případně možné zaslat vyrozumění podle § 71

zákona, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Současně
bude nabídka opatřena nápisem:
,,NEOTEVÍRAT – NABÍDKA,,
Dodavatel minerálně – vitaminových krmiv, krmných doplňků a poradenských služeb
v oblasti výživy koní

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou nebo
osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariát ředitele na adresu
zadavatele. V poslední den lhůty pro podání nabídek do 10.00 hod.
10. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 30 dnů.
11. Závěrečné ustanovení
a) Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotícího
kritéria jako nejvýhodnější.
b) Uchazeč, jemuž bude veřejná zakázka přidělena, je povinen poskytnou součinnost
k uzavření smlouvy tak, aby smlouvy mohla být uzavřen do 5 dnů od doručení
oznámení o přidělení zakázky.
c) Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Uchazeči nevzniká právo na
jakoukoli úhradu výdajů spojených s podáním nabídky.
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek
v průběhu lhůty pro podání nabídek.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách.
h) Uchazeč bere na vědomí, že v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nepodléhá zadání této zakázky
režimu zadávání zakázek dle zákona.
V Kladrubech dne 15.3.2012

…………………………………………..
Ing. Kateřina Neumannová
zootechnik

