OZNÁMENÍ O ZAVEDENÍ NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO DODÁVKY ZAHRANIČNÍHO
SEMENNÉHO MATERIÁLU PRO SEMENÁŘSKÝ ZÁVOD TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

V rámci nákupního systému budou zadávány veřejné zakázky malého rozsahu
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1. Popis nákupního systému
Zadavatel oznamuje zavedení nákupního systému pro dodávky zahraničního semenného materiálu
pro Semenářský závod Týniště nad Orlicí (dále jen „nákupní systém“) a vyzývá k podání přihlášky
do nákupního systému.
Zadavatel bude zadávat v tomto nákupním systému dílčí veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky zahraničního semenného materiálu pro lesnické a okrasné účely. Celkový předpokládaný
objem dílčích zakázek zadaných v nákupním systému v jednom kalendářním roce nedosahuje 2
mil. Kč bez DPH.
Nejedná se o dynamický nákupní systém podle § 93 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nákupní systém je vyhlášen na dobu neurčitou. Zadavatel je oprávněn nákupní systém kdykoliv
zrušit.
Tato výzva k podání přihlášky do nákupního systému bude po celou dobu trvání nákupního
systému uveřejněna na webových stránkách zadavatele. Na webových stránkách zadavatele bude
také k dispozici ke stažení elektronická podoba formuláře přihlášky. Zadavatel může výzvu
k podání přihlášky navíc přímo rozeslat jemu známým možným dodavatelům.
Přihlášku do nákupního systému může podat kterýkoliv dodavatel kdykoli po celou dobu trvání
nákupního systému. Formulář přihlášky je obsažen v příloze č. 1 tohoto oznámení.
Všem dodavatelům přihlášeným do nákupního systému budou zasílány výzvy k podání nabídky na
dílčí dodávky podle potřeb zadavatele. Výzvy budou rozesílány elektronicky (e-mailem). Lhůta pro
podání nabídky bude minimálně 7 kalendářních dnů ode dne rozeslání výzvy.
Výzva k podání nabídky bude obsahovat minimálně následující informace: poptávaný druh a
množství semenného materiálu, termín dodání, místo dodání, požadavek na způsob dodání, lhůtu
pro podání nabídek.
Každý dodavatel přihlášený do nákupního systému může ve stanovené lhůtě podat nabídku.
Formulář nabídky bude přílohou výzvy k podání nabídky. Nabídky budou podávány výhradně
v listinné podobě v uzavřené obálce. Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu celkem za
dodávku požadovaného množství. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené
s dodávkou včetně nákladů na dopravu a požadovaný způsob naskladnění.
Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel rozhodne o
zadání zakázky uchazeči, který v nabídce předloží nejnižší nabídkovou cenu.
Všem uchazečům bude elektronicky (e-mailem) odesláno oznámení o výsledku soutěže.
V oznámení o výsledku soutěže budou uvedeny identifikační údaje vybraného uchazeče a výše
jeho nabídkové ceny. Vybranému uchazeči bude předána objednávka.

2. SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ
Předmětem dílčích zakázek budou dodávky osiva douglasky tisolisté, jedle obrovské pro lesnické
účely a okrasných druhů dřevin pro okrasné účely. Veškeré dodávky musí splňovat v případě
reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále RMLD) požadavky dle zákona č. 149/2003 Sb. v
platném znění, vyhlášky č. 29/2004 Sb. v platném znění, u semen dřevin určených pro jiné než
lesnické účely pak požadavky dle zákona 219/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 332/2006
Sb. v platném zněnípři splnění požadavků zákona č. 236/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č.

215/2008 Sb. v platném znění. Konkrétní specifikace požadovaného plnění bude vždy uvedena ve
výzvě k podání nabídky. Součástí dodávky bude:
- u reprodukčního materiálu lesních dřevin dovážených v režimu nařízení 2008/971/ES – kopie
osvědčení OECD o provenienci, kopie potvrzení o původu vystavená úředním subjektem (Mze) a
Průvodní list pro semenný materiál
- u semen druhů pro okrasné účely - doklad v souladu s §18 vyhlášky 332/2006 Sb.

3. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU
Přihlášku do nákupního systému dodavatel podá na formuláři, obsaženém v příloze č. 1 tohoto
oznámení. Spolu s přihláškou dodavatel předloží i výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Přihláška bude podána v obálce označené „Přihláška do nákupního systému – zahraniční
semenný materiál“ na adrese Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 20
Týniště nad Orlicí.
Osobní podání přihlášky je možné v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hodin.
Zadavatel nestanoví lhůtu pro podání přihlášky do nákupního systému. Přihláška může být podána
kdykoli po celou dobu trvání nákupního systému. Před podáním přihlášky však dodavatel nemůže
v nákupním systému podávat nabídky (přihláška do nákupního systému musí být podána
nejpozději zároveň s nabídkou).

4. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Přihláška do nákupního systému

V Týništi nad Orlicí dne 1. 9. 2010
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka závodu

