
 
 

  

 
VÝZVA VČ. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

na realizaci akce 
„Demolice bývalého skladu - Lukavec“ 

(Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.) 

 
 

ZADAVATEL ZAKÁZKY 
město Fulnek 

na adrese:  nám. Komenského 12, 742 45  Fulnek 
zastoupené: Ing. Radkou Krištofovou, starostkou 
IČ:   002 97 861 
DIČ:  CZ00297861 
Tel.:  556 770 880 
Email:  meu@fulnek.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Tenglerová, projektovy.manager@fulnek.cz, tel.: 556 770 876 
 

1. Předmět zakázky, zadávací dokumentace, místo a předpokládaná doba plnění 

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění stavebního objektu a 
v následném povrchovém srovnání terénu do nivelety okolních ploch vč. statického zajištění 
nově upraveného břehu a přilehlého terénního schodiště. Součástí je také řešení opěrné zídky, 
odvodnění pozemku po odstranění stavby a statické zajištění základové konstrukce schodiště. 

   
 

Podkladem pro zpracování nabídky jsou:  
Zadávací podmínky, dokumentace bouracích prací, která je přílohou, výkaz výměr a návrh 
smlouvy o dílo. 
Veškeré dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na profilu 
zadavatele: 

 
  https://www.softender.cz/home/profil/1258621 

 
 kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.  

 

Místo plnění je: místní část Lukavec (parc. č. st. 77, parc. č. 206 a parc. č. 3116/1 katastrální 
území Lukavec u Bílovce) 
Předpokládaná cena:  2.862.000 Kč bez DPH. 
Předpokládaný termín realizace je: duben 2015 – červenec 2015 

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje splnění těchto kvalifikačních předpokladů:  
Právnické osoby - výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list, 
Fyzické osoby – živnostenský list. 
(uchazeč prokáže předložením prosté kopie) 
 
 
 



 
 
 
Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje doložení alespoň 5 referenčních zakázek odpovídající předmětu veřejné 
zakázky a v obdobném rozsahu, provedených dodavatelem v posledních 5 letech.  

Obsah a forma nabídky 

Nabídka bude podána v písemné podobě poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Fulnek. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v počtu 1x originál a 1x kopie. 
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 
a) Výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění podnikat – kopie. 
b) Doložení min. 5 referenčních zakázek. 
c) Podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

s vyplněnými identifikačními údaji a s uvedením ceny díla (příloha č. 1 těchto zadávacích 
podmínek). 

d) Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr, tzv. „slepého rozpočtu“ (příloha č. 2) 
doplněním jednotkových cen jednotlivých položek. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 
návrhu smlouvy o dílo. 

e) Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí 
návrhu smlouvy o dílo, 

f) Seznam subdodavatelů. 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo na předložení veškerých požadovaných dokumentů od vítězného 
uchazeče v originále, příp. ověřené kopii v listinné podobě, po vyzvání. 
 

3. Kritéria pro výběr dodavatele 

 
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 

Způsob zpracování nabídek 

Nabídková cena: 
Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění: 
- Cena bez DPH, 
- DPH, 
- Celková cena včetně DPH. 
 
Náležitosti nabídkové ceny: 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí 
zahrnovat náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) a definována jako „cena nejvýše 
přípustná“.  

 

Termíny a Lhůty 

Uchazeč  je  povinen  svou  nabídku  doručit  nejpozději   do  23.02.2015  do  12:00 hodin, 
v písemné podobě poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Fulnek, a to v řádně uzavřené 
obálce označené názvem zakázky a nápisem “Neotevírat“, na níž bude uvedena kontaktní 



 
adresa uchazeče (rozhodující je datum doručení nabídky zadavateli). Opožděně podané 
nabídky zadavatel neotevírá a nehodnotí. 

 

Závěrečná ustanovení 

V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího 
řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky. 
Zadavatel předem vylučuje podání nabídky s variantami provedené zakázky. 
Zadavatel nepřiznává uchazečům právo na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 
 
Pokud technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentacích 
obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na 
jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží či služeb, 
které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
                  
Datum: 11.02.2015 
 
 
 
 
 
Ing. Radka Krištofová v. r.                 - otisk razítka -
starostka 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 2 -  Výkazy výměr  
Příloha č. 3 -  Dokumentace bouracích prací  
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