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pod registračním číslem projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394 

 
Město Frýdlant 

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou 

 
Zn.: CC/ZMR/MF5/17 

OZNÁMENÍ UZAVŘENÉ VÝZVY 
v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce lesní cesty v rámci projektu: Společně objevujeme přírodu a 
historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně – opakovaný výběr“ 

I. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Město Frýdlant  
Sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
IČ:   002 62 781 
DIČ:   CZ 002 62 781 
Tel/fax:  +420 482 464 011/+420 482 312 053 
e:mail:   mesto@mu-frydlant.cz  
datová schránka: t27bufd 
webové stránky: www.mesto-frydlant.cz 
profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. 
Dan Ramzer, starosta města. 
Osobou pověřenou zadavatelem za zadání této zakázky a kontaktní osobu ve věcech 
technických je Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení MěÚ Frýdlant, tel: 420 
482 464 018, 420 731 510 751, e-mail: zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz. 
 

II. Identifikační údaje poradce zadavatele 

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu výběrového řízení (dále jen 
poradce zadavatele) je: 
Firma: Compet Consult s.r.o. 
Sídlo: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle 
IČ: 26502402 
DIČ: CZ26502402 
Kancelář:  Tržní nám 876/11, 460 01 Liberec  
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  competconsult@competconsult.cz 
ID datové schránky:  bi7wdsf 

Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení 
včetně komunikace s dodavateli a účastníky řízení, k přijímání a odpovídání dotazů 
podaných v rámci tohoto zadávacího řízení, přijímání nabídek a k oznamování všech úkonů 
zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací 
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oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků, o 
výběru dodavatele ani o případných námitkách. 

Kontaktní osobou poradce zadavatele je Petra Šulcová, tel.: +420 776 866 656, e-mail: 
petra.sulcova@competconsult.cz, která je zmocněna ke komunikaci s dodavateli a 
účastníky v průběhu tohoto zadávacího řízení.   
 

III. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 26.04.2017 do 10:00 hodin.  

Místem pro podání nabídky je podatelna Městského úřadu Frýdlant, náměstí TGM 37, 
Frýdlant 464 01. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech pondělí a středa od 
8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 – 14:00 hodin a v pátek od 8:00 – 13:00 hodin na 
podatelnu města nebo zaslat na výše uvedenou adresu, tak aby nabídky byly doručeny 
nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek se neotvírají. 
 

IV. Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

I. Fáze:  
Předmětem plnění I. fáze veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty v prostoru Křížového 
vrchu ve Frýdlantu. Jedná se o spojnici prostoru křížové cesty a areálu tenisových kurtů. 

V současné době se jedná o zalesněný prostor, který býval pastvinou. Původní cesta je 
rozpoznatelná v terénu dle zbytků kamenných rovnanin a zářezů ve stávajícím terénu. Cesta 
byla součástí značených turistických tras.  

V rámci stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce přístupového chodníku 
propojujícího prostor Křížové cesty a areálu tenisových kurtů. Součástí úprav bude instalace 
laviček, informačních tabulí, zábradlí atd. Na trase lesní cesty (nebo v její těsné blízkosti) 
budou obnovena vyhlídková místa. V těchto prostorech budou instalovány lavičky a 
informační tabule. Obnovení vyhlídky (č. 2) je podmíněno pokácením určených náletových 
dřevin. Součástí cesty jsou dva průchody pod železniční tratí a odpočinkové místo u 
stávajícího splavu. Tato fáze bude financována za podpory Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. 

II. Fáze: 

Předmětem plnění II. fáze veřejné zakázky je dodávka informačních a hracích tabulí včetně 
provedení Áleje přátelství (vysázení 8 kusů dřevin) vč. informačních tabulí. Veřejné osvětlení 
není součástí tohoto výběrového řízení z důvodu realizace lamp VO a jeho vedení v roce 
2016 správcem. Veřejné osvětlení není zahrnuto do výkazu výměr.  Tato fáze nebude 
financována za podpory Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 
 

V. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 

Předmět plnění zakázky, požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace a další 
podmínky zadavatele jsou podrobně popsány v zadávacích podmínkách (dále jen „ZP“), 
které budou poskytnuty na základě písemné žádosti zaslané elektronicky k rukám Petry 
Šulcové, jakožto zástupce poradce zadavatele, společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní 
náměstí 876/11, 460 01 Liberec, e-mail: competconsult@competconsult.cz, gsm: 
+420 776 866 656. 
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VI. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení 

Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno 
pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH.  
 

VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních požadavků 
zadavatele uvedených v ZP. Nabídka i veškeré další doklady a zadávací podmínky, musí být 
předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce.  

Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
kompletním elektronickém vyhotovení ve volně přístupných formátech, a to na datovém 
nosiči. Elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Návrh 
smlouvy požaduje zadavatel doložit v elektronické verzi nabídky též ve formátu MS WORD a 
cenovou nabídku ve formátu EXCEL. Tyto editovatelné formáty slouží pro elektronické 
posuzování a hodnocení nabídek. V případě rozporu se má za rozhodující originální 
vyhotovení nabídky.  

Nabídka musí být podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou k zastupování 
statutárního orgánu dodavatele (účastníka výběrového řízení).   

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků výběrového řízení doporučuje zadavatel 
podat datovanou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání 
způsobilosti a kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud 
nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by 
tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou. 

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené 
následujícím způsobem:  

,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“ 

„Rekonstrukce lesní cesty v rámci projektu: Společně objevujeme přírodu a 
historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně – opakovaný výběr“ 

 

VIII. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Účastník výběrového řízení stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený 
předmět veřejné zakázky v souladu se ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková 
cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH za I. fázi, samostatně vyčíslené 
DPH platné v České republice ke dni podání nabídky za I. fázi a nabídková cena včetně DPH 
za I. fázi; nabídková cena bez DPH za II. fázi, samostatně vyčíslené DPH platné v České 
republice ke dni podání nabídky za II.fázi a nabídková cena včetně DPH za II. fázi. Zároveň 
bude předložena celková rekapitulace díla za I. a II. fázi realizace.  

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění položkového soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr včetně celkové rekapitulace (dále jen položkový rozpočet – viz příloha 
č. 2 ZP).  Dodavatel je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu s ohledem na 
uvedený rozsah prací, dodávek a služeb. 
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IX. Doba a místo plnění 

Místem plnění zakázky je oblast křížové cesty na Křížovém Vrchu ve Frýdlantu okres 
Liberec, kraj Liberecký:  
- p.p.č. 3478/5 k.ú. Frýdlant, 
- p.p.č. 1333 k.ú. Frýdlant, 
- p.p.č. 3270/1 k.ú. Frýdlant, 
- p.p.č. 3271 k.ú. Frýdlant. 

 
Doba plnění 
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení 
Předání díla a zahájení prací na I. fázi (uznatelná část) je plánováno v 05/2017.  
Dokončení díla I. fáze: nejpozději do 11/2017.  
Předání díla a zahájení prací na II. fázi (neuznatelná část) je plánováno na 02.10.2017. 
Dokončení díla II. fáze: nejpozději do 04/2018. 
 

X. Poskytování dodatečných informací 

Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací 
dokumentaci, zašle své dotazy poradci zadavatele na adresu Compet Consult s.r.o., Tržní 
náměstí 876/11, 460 01 Liberec, e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz, ID datové 
schránky: bi7wdsf, tel./fax: +420 481 030 368 dle zvolené formy komunikace (elektronicky, 
poštou, apod.). Taková žádost musí být doručena zadavateli nejpozději do 4 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou 
oznámeny stejným způsobem, jakým byly oznámeny zadávací podmínky, a to nejpozději ji 
do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace. 
 

XI. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

11.1. Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ. 
Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz 
Příloha č. 5 ZP). 

11.2. Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením 
následujících dokladů: 

11.2.1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;  

11.2.2. oprávnění k podnikání v rozsahu pokrývajícím min. následující živnost: provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.   

11.3. Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a 
odborných schopností a zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto 
účelem zadavatel stanovil následující kritéria technické kvalifikace a způsob jejich 
prokázání: 

11.3.1. Dodavatel prokáže, že v uplynulých 3 letech před zahájením výběrového řízení 
řádně zrealizoval min. 1 významnou obdobnou zakázku. Za významnou 
obdobnou zakázky se v tomto případě považuje zakázka v oblasti rekonstrukce 
nebo výstavby zpevněných cest nebo komunikací, tedy zakázky obdobného 
charakteru jako je předmět této zakázky, s finančním objemem min. 500tis. Kč bez 
DPH, přičemž za řádně zrealizované se považují pouze zcela dokončené zakázky.  
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Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením seznamu 
významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech 
letech před zahájením výběrového řízení. V seznamu bude uveden název a popis 
předmětu zakázky, její finanční objem, doba a místo plnění, název a kontakt na 
objednatele.  

11.3.2. Dodavatel prokáže, že osoba, která bude provádět výkon funkce hlavního 
stavbyvedoucího, splňuje alespoň následující minimální požadavky na odbornou 
kvalifikaci a praxi:  
- držitel osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby (popř. pozemní stavby) 

dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění; 

- aktivní účast v pozici hlavní stavbyvedoucí či stavbyvedoucí nebo jejich zástupce 
při realizaci alespoň 1 obdobné zakázky, tj. rekonstrukce nebo výstavby 
zpevněných cest či komunikací s finančním objemem min. 500tis. Kč bez DPH. 

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:  
- profesního životopisu osoby hlavního stavbyvedoucího, který bude 

vlastnoručně podepsaný, a který bude obsahovat minimálně následující údaje: 
 jméno a příjmení  
 údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci 
 délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,  
 popis realizovaných obdobných zakázek včetně vyčíslení jejich finančního 

objemu a identifikace objednatele 
- dokladu o autorizaci hlavního stavbyvedoucího; 
- v případě, že uvedená osoba není zaměstnancem dodavatele (je v pozici 

poddodavatele), pak musí dodavatel k prokázání splnění kvalifikace doložit 
rovněž všechny doklady uvedené níže v odst. 7.4.8. ZP.   

 

XII. Prohlídka místa plnění 

Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná, neboť místo je veřejně dostupné.  
 

XIII. Ostatní informace 

Původní veřejná zakázka byla zrušena z důvodu toho, že zadavatel do konce lhůty pro 
podání nabídek původní veřejné zakázky obdržel pouze jedinou nabídku, která obsahovala 
nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a která je nad 
rámec limitní hodnoty poskytovatele dotace z Fondu mikroprojektů z Programu INTERREG 
VA ČR/PL.  

Tato veřejná zakázka je opět zadávána v uzavřené výzvě v rámci projektu 
spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z projektu: „Společně objevujeme přírodu a 
historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.  
 
 
Za předloženou nabídku předem děkujeme. 
 

 

 
 

 


