Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu – projekt MGSII‐25 „Příprava záchranného programu
hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův
(Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“

Zakázka „Monitoring a sběr dat – revize a aktualizace údajů, zapsání dat o produkci semen“ (dle plánu
výběrových řízení) byla poptávána výzvou ze dne 31. 7. 2015 „Výzva zájemcům k podání nabídky na
zpracování revize, aktualizace, monitoringu populací a sčítání semen pro druhy připravovaného
záchranného programu (hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův)“

Specifikace technických požadavků :
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto poptávkového řízení je zpracování:
 nabídkové ceny pro následující práce:
A) Revize a aktualizace údajů o 30 populacích a lokalitách G. amarella dle metodiky přiložené v příloze
č. 2. (Metodika revize a aktualizace, seznam aktualizovaných lokalit). Jde o populace, které nejsou
pravidelně monitorovány, ale jsou po roce 2000 přesně lokalizovány. Výstupem bude závěrečná
zpráva obsahující pro každou revidovanou populaci nové zaměření lokalit (GPS WGS‐84), záznam
počtu kvetoucích exemplářů v roce 2015, změření plošné velikosti populace v roce 2015,
zaznamenání základních charakteristik biotopu, tj. typ vegetace (včetně dominant,
charakteristických druhů, vzácných druhů apod.), zjištění (popř. odhad) způsobu a frekvence
obhospodařování. Stejné charakteristiky budou zaznamenány i u náhodně nalezených populací,
které nejsou součástí přílohy.
B) Monitoring pravidelně sledovaných populací G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana.
Monitoring bude proveden na všech 11 recentních lokalitách G. obtusifolia subsp. sturmiana a na
nejméně 40 lokalitách G. amarella dle metodiky (viz příloha č. 3 – Monitoring dlouhodobě
sledovaných populací). Výstupem bude závěrečná zpráva s přesně specifikovanými požadavky (viz
příloha č. 3 – Monitoring dlouhodobě sledovaných populací).
C) Získání dat o produkci semen u dodaných odebraných semeníků sledovaných druhů hořečků.
Zahrnuje spočtení počtu vyvinutých a nevyvinutých semen nejméně 2500 semeníků (z terénních
výsevů); produkce semen nejméně z 12 000 semeníků (z monitorovaných lokalit). Součástí je zápis
poznámek o stavu odebraných semeníků, např. jejich poškození herbivorií, o počtu v semenících
nalezených larev apod. Výstupem budou papírové sáčky s veškerými získanými údaji a tabulky (buď
ve formátu Excel, nebo kompatibilním) s veškerými údaji. Vzor tabulky je součástí přílohy č. 4.

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Kritéria hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena při splnění všech požadavků zadání.

Porovnání bylo provedeno podle cenových nabídek uchazečů:

Oslovení uchazeči:

Č.

Oslovený uchazeč

Potvrzení přijetí
oslovení

1

Občanské sdružení Mezi lesy, Kopec 4, 349 01 Prostiboř, IČ: 22681396, e‐mail:
info@ceskymlesem.cz

ano

2

ZO ČSOP Sylva Lunae, pobočný spolek, Nová 171, 348 06 Přimda, IČ: 72023767, e‐
mail: sylva.lunae@seznam.cz

ne

3

13/18 ZO ČSOP Silvatica, pobočný spolek, Brejl 88, Ruda, 271 01 Nové Strašecí, IČ:
47017597, e‐mail: silvatica@centrum.cz

ano

4

Česká botanická společnost, zapsaný spolek, Benátská 433/2, Nové Město, 128 00
Praha, IČ: 00444553, e‐mail: botspol@natur.cuni.cz

ano

5

Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin, Katedra botaniky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, RNDr.
Martin Duchoslav, Ph.D., vedoucí oddělení, martin.duchoslav@upol.cz

ano

6

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Na Zlaté stoce 1,
370 05 České Budějovice, Dr. Jan Kučera, tajemník katedry, Jan.Kucera@prf.jcu.cz

ano

7

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01
Praha 2, Mgr. Michal Štefánek, tajemník katedry, michal.stefanek@natur.cuni.cz

ano

8

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,
Kotlářská 2, 611 37 Brno, Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., statutární zástupce
ředitele, chytry@sci.muni.cz

ne

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Nabídka č. 1: Česká botanická společnost, zapsaný spolek, Benátská 433/2, Nové Město, 128 00 Praha, IČ:
00444553, e‐mail: botspol@natur.cuni.cz
A) Revize a aktualizace údajů o 30 populacích a lokalitách G. amarella dle metodiky.
Nabídková cena: 90 000 Kč
B) Monitoring pravidelně sledovaných populací G. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana dle metodiky.
Nabídková cena: 118 000 Kč
C) Získání dat o produkci semen u dodaných odebraných semeníků sledovaných druhů hořečků.
Nabídková cena: 40 000 Kč
Celková cena (včetně DPH): 248 000 Kč
Cena je konečná včetně DPH v požadovaném finančním rozkladu. Česká botanická společnost není plátcem
DPH.

Viz přiložená nabídka subjektu „Česká botanická společnost, zapsaný spolek, Benátská 433/2, Nové Město, 128
00 Praha, IČ: 00444553“ ze dne 18. srpna 2015 příloha č. 1.
Cena (včetně DPH): 248 000 Kč

Nabídka č. 2: 13/18 ZO ČSOP Silvatica, pobočný spolek, Brejl 88, Ruda, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 47017597, e‐
mail: silvatica@centrum.cz

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Viz přiložená nabídka subjektu „13/18 ZO ČSOP Silvatica, pobočný spolek, Brejl 88, Ruda, 271 01 Nové Strašecí,
IČ: 47017597“ ze dne 18. srpna 2015 příloha č. 2.
Cena (včetně DPH): 238 000 Kč

Nabídka č. 3: Mezi lesy, zapsaný spolek, Kopec 4, 349 01 Prostiboř, IČ: 22681396, e‐mail:
info@ceskymlesem.cz

Viz přiložená nabídka subjektu „Mezi lesy, zapsaný spolek, Kopec 4, 349 01 Prostiboř, IČ: 22681396“ ze dne 20.
srpna 2015 příloha č. 3.
Cena (včetně DPH): 259 000 Kč

Výsledek posouzení nabídek: Všechny tři nabídky kompletně splňují požadavky zadavatele. Byly dodány
v požadovaném formátu a v požadované době dle výzvy.

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Příloha č. 1 k Dokumentaci k veřejným zakázkám malého rozsahu – projekt MGSII‐25 „Příprava
záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a
hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“
Nabídka č. 1

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Příloha č. 2 k Dokumentaci k veřejným zakázkám malého rozsahu – projekt MGSII‐25 „Příprava
záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a
hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“
Nabídka č. 2

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Příloha č. 3 k Dokumentaci k veřejným zakázkám malého rozsahu – projekt MGSII‐25 „Příprava
záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a
hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“
Nabídka č. 3

Sídlo: Cheb, nám Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Česká republika, IČ: 000 74 276, DIČ:
tel.: +420 739 322 499 , http://www.muzeumcheb.cz, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

