
 

Výzva k podání nabídky 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 
       Ve Frýdlantu, dne 27.7. 2011 

 
Ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon“), Vás vyzýváme k  podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce:  
 

„Povodně 2010 – Frýdlant, most u ČOV ve Frýdlantu“  
 

1. Informace o předmětu zakázky: 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba mostu u ČOV ve Frýdlantu dle projektové 
dokumentace  

 
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:  

 44212100-0  Mosty 
44212120-6  Mostní konstrukce 

 
 Maximální cena veřejné zakázky: 12.349.289,- Kč s DPH  
  

Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky:  
Předpokládané zahájení:  září 2011 
Předpokládané ukončení: listopad 2011 
  
Druh veřejné zakázky: stavební práce 

   
2. Identifikační údaje o zadavateli: 

Zadavatel:    Město Frýdlant 
Sídlo:    nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant 
IČ:     00262781 
Kód státu:     CZ, Česká republika   
Kategorie zadavatele:   Veřejný  

 
3. Identifikační údaje o zástupci zadavatele  

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona  
Firma:    Allowance s.r.o. 
Sídlo:   Korunní 810/104, 101 00 Praha, Vinohrady 
Kor. adresa:   Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč 
IČ:    26140136 
DIČ:   CZ 26140136 
Zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765 
Kontaktní osoba:   Bc. Michaela Merglová, Ing. Tomáš Hejl 
Telefon:    +420 241 021 039 
E-mail:    verejne.zakazky@allowance.cz 

  
Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona 
souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o 
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení.  

 
4. Informace o zadávací dokumentaci 

���� Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zadávací dokumentace vyhotovena v tištěné podobě.  
Skládá se z těchto částí:  
Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky vč. příloh: 

   1 - Krycí list nabídky – v  tištěné podobě 



 

   2 – Projektová dokumentace -  v tištěné podobě 
   3 – Výkaz výměr a položkový rozpočet „slepý“- v  tištěné i elektronické  podobě 

 
Část 2:  Návrh smlouvy o dílo  – v  tištěné i elektronické podobě 

 
Zadavatel dle § 48 odst. 4 požaduje úhradu za poskytnutí Zadávací dokumentace ve výši 3360,- Kč s 
DPH. Úhradu za zadávací dokumentaci uhradí uchazeč PŘEVODEM NA ÚČET vedený u Raiffeisen 
Bank, č.ú.: 1191108333/5500, VS = IČ dodavatele 
 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Nabídky budou podány na adresu zástupce zadavatele (Allowance s.r.o., Na Dvorcích 
1989/14, 140 00 Praha 4). Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné 
podobě. Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém.  
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 15.8. 2011 v 10:00 hod.  
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky 
s nápisem -NEOTVÍRAT – „Povodně 2010 – Frýdlant, most u ČOV ve Frýdlantu“ 
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na 
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od 
zástupce uchazeče. 
Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zástupce 
zadavatele. 
Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese 
zástupce zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví 
zadavatele při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby. 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou komisí otevřeny a budou 
pouze archivovány jako součást výběrového řízení. Uchazeč bude písemně vyrozuměn o 
podání nabídky po termínu. 

  
6. Kvalifikace: 

 Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 

7. Hodnotící kritérium: 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH 
dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. 

 
8. Zadávací lhůta: 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90 
(devadesát) dnů.  
 
 
 
 

        Ing. Dan Ramzer 
         starosta města 


