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Zadavatel Společnost pro Lužické hory, Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí IČ: 26634805, na základě ustanovení 
§ 12, § 18 a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), 

vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.  
 

NÁZEV ZAKÁZKY:  

 
Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa – grafická příprava, tisk populárně naučných publikací a 
výroba doprovodných CD  
 
PŘEDMĚT ZAKÁZKY:  

Předmětem veřejné zakázky je grafická příprava, tisk populárně naučných publikací a výroba doprovodných CD v rámci 
projektu „Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa“ č. 100012075, podpořeného dotací z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. 
  
� Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci. 
 
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ: MÍSTO PLNĚNÍ: 

Zahájení prací: 7/2010 
Ukončení prací: termínem ukončení prací bude den 
vydání poslední publikace (předpoklad je 03/2012) 
 

Jablonné v Podještědí 
Zdislavy z Lemberka 335 
 

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:  

Textová část Zadávací dokumentace bude zaslána uchazeči elektronickou cestou na e-mailový kontakt uvedený 
v elektronické žádosti (E-mailem) následující pracovní den (do 12:00 hodin) po dni obdržení žádosti. Úhrada za 
poskytnutí Zadávací dokumentace včetně příloh činí 0,- Kč. Zadávací dokumentace bude zasílána uchazečům do 20. 6. 
2010. 
 
- Podrobnější informace podáme nejlépe telefonickým kontaktem u níže uvedené kontaktní osoby.  
 
POŽADAVKY NA ZAKÁZKU: 

Zadavatel požaduje: 
� Podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy (na základě 

elektronické žádosti uchazeče). 
� Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
 
ZÁVAZNÝ OBSAH NABÍDKY: 

Nabídka bude zpracována v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace, zejména podle bodu 8. a dále uvedených 
příloh, kterými jsou zejména: krycí list nabídky, základní identifikační údaje a informace o zájemci o veřejnou zakázku, 
prohlášení o vázanosti obsahu nabídky, prokázání kvalifikačních požadavků, návrh smlouvy. 
 
� Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci. 
 
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:  

Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také 
jako dodavatel) je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Splněním této kvalifikace se rozumí prokázání 
profesních (oprávnění k podnikání, výpis z příslušného rejstříku) a technických (podepsaný seznam významných prací) 
kvalifikačních předpokladů doložením příslušných dokladů, které se dodávají v originále nebo ověřené kopii ve lhůtě 
pro podání nabídek. 
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� Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci. 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:  

Číslo a kritérium: Váha kritéria: Poznámka: 
1. Celková nabídková cena 100 % - v Kč včetně DPH 
 
� Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci 
 
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: ZADÁVACÍ LHŮTA: 

25. 6. 2010 
10:00 hodin 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou 
nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK: 

- Místem pro podání nabídek je kancelář zadavatele: Společnost pro Lužické hory, Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 
Jablonné v Podještědí  
-  Nabídky se podávají písemně poštovní službou nebo osobně ve lhůtě pro podání nabídek (po telefonické dohodě). 
- Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách s označením „Veřejná zakázka: Práce s veřejností 
v ochraně přírody v Euroregionu Nisa – grafická příprava, tisk populárně naučných publikací a výroba doprovodných 
CD - neotevírat nabídka“.  
 
� Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci 

 
MÍSTO A DATUM ZPRACOVÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ: EVIDENČNÍ ČÍSLO : 

Liberec  
Datum zpracování: 4.6.2010 
Datum zveřejnění: 11.6.2010 

ev. č.: 003.1.2010 
www.spolecnostlh.cz 
 

ZPRACOVAL / KONTAKTNÍ OSOBA: SCHVÁLIL: 

Zpracoval: Mgr. Renata Straková 
manažer projektu 
tel.: +420 485 108 960, mobil: +420 723708951 
e-mail : splh1@centrum.cz 
Kontaktní osoba: 
Ing. Romana Cermanová 
tel.: +420 487 523344, mobil: +420 777 216 852 
e-mail : r.cermanova@gmail.com 

Předsedkyně občanského sdružení 
Ing. Romana Cermanová 
tel.: +420 487 523344, mobil: +420 777 216 852 
e-mail : r.cermanova@gmail.com 

 
 


