
1 
 

 
 

Město Frýdlant 
se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant 

 
 

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním  řízení 
 

v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) vyzýváme 
zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce :  

 
„Povodn ě 2010 – Frýdlant, lávka pro p ěší u tenisových kurt ů“ 

 
k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

 
 
Předmětem veřejné zakázky je novostavba lávky pro pěší. Konstrukce se nachází v místě 
původní lávky, která byla zcela zničena při povodních v roce 2010. Nosná konstrukce je 
příhradová s dolní mostovkou, je tvořena z ocelových trubek a válcovaných nosníků. 
Mostovka je z fošen z tvrdého řeziva. Zábradlí je ocelové. Nosná konstrukce je uložena na 
ocelových ložiskách. Most je založen na mikropilotách, levobřežní opěra je masivní 
železobetonová. Na pravém břehu bude konstrukce uložena na stávající kamenné zdi, kde 
bude proveden nový úložný práh založený na mikropilotách. 
 
Základní údaje o mostě: 

Délka přemostění   30,10 m 
Délka mostu    34,50 m 
Délka nosné konstrukce  31,40 m 
Rozpětí    31,00 m 
Šikmost mostu   kolmý 
Šířka mostu mezi zábradlím  2,00 m 
Šířka mostu    2,60 m 
Výška mostu nad řekou  5,30 m 
Stavební výška   0,40 m 
 
 
Klasifikace p ředmětu zakázky dle kódu CPV: 
Stavební práce    45000000-7 
Mostní konstrukce    44212120-6 
 
 
Doba pln ění zakázky: 

•Zahájení prací do 3 dnů po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – 
předpoklad 09/2011 

•Požadované dokon čení  30.11.2011 
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Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí 
splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a následných ZVZ, tím že prokáže: 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifika čních p ředpoklad ů, a to v 
souladu s § 53 ZVZ v návaznosti na § 62 ZVZ , a to čestným prohlášením .  

V souladu s § 54 písm. a), b) a d) ZVZ  dodavatel prokáže profesní kvalifika ční 
předpoklady  v následujícím rozsahu: 

• Dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejst říku , pokud je v něm zapsán 
či jiné obdobné evidence podle zvláštních právních předpisů.  

• Dodavatel předloží doklad o oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních 
předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(provád ění stavebních prací, jejich zm ěn a odstra ňování, výkon 
zeměměřičských činností ).  

• Dodavatel předloží doklad osv ědčující odbornou zp ůsobilost dodavatele  
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro tuto 
veřejnou zakázku požaduje zadavatel předložit osvědčení o autorizaci v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce  ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to u osoby 
odpovědné za provedení stavby (stavbyvedoucího). 

Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finan čních kvalifika čních p ředpoklad ů v 
souladu § 55 odst. 1 písm. a) a c) ZVZ  v následujícím rozsahu: 

• Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí 
odpov ědnosti za škody zp ůsobené dodavatelem t řetí osob ě min. ve výši 8 
mil. K č, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu 
plnění předmětu veřejné zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží 
dodavatel platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát , jejichž 
předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik, a to min. v požadované 
výši pojistného krytí. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a 
výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění. 

• Dodavatel předloží údaje o celkovém ro čním obratu a obratu dosaženém ze 
stavební činnosti za p ředcházející 3 ú četní období . Údaje budou předloženy 
formou tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čestným 
prohlášením. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost 
vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o 
svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení 
příslušné činnosti. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který dosáhl 
obrat ze stavební činnosti v sou čtu za p ředcházející 3 ú četní období min. 30 
mil. K č včetně DPH.  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifika čních p ředpoklad ů v souladu s § 56 
odst. 3 písm. a) ZVZ v následujícím rozsahu: 

• Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných 
dodavatelem v posledních 5 letech . Za obdobné zakázky se v tomto případě 
považují zakázky na výstavbu či rekonstrukci mostních konstrukcí či lávek . 
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V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, 
doba plnění, název a kontakt na objednatele. Přílohou seznamu musí být 
osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení těchto zakázek, 
ze kterých musí vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo 
plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, 
rozsahu a v dohodnutých termínech.  

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem 
prokáže, že v posledních 5 letech realizoval alespo ň 3 obdobné zakázky s 
finan čním objemem min. 7 mil. K č bez DPH, z nichž min. v jednom p řípadě 
se jednalo o most či lávku s ocelovou nosnou konstrukcí .  

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a 
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 
nabídková cena bez DPH. 
 
Organizovanou prohlídku místa pln ění zadavatel nepředpokládá, neboť místo je volně 
přístupné.  

Předmět zakázky, požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodno tících kritériích 
jsou podrobně vymezeny v zadávací a projektové dokumentaci, kterou lze získat  
u osoby pověřené odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve 
smyslu § 151 zákona, společnosti Compet Consult s.r.o., na adrese Tržní nám. 876/11, 460 
01 Liberec. 

Dokumentace budou dodavatelům poskytnuty na základ ě závazné písemné žádosti  
zaslané na adresu pověřené osoby poštou, faxem nebo elektronickými prostředky na e-mail: 
objednavky@competconsult.cz.  

Zadávací dokumentace, v č. projektové dokumentace bude zájemc ům vydána  
za poplatek 700,- K č vč. DPH, který bude uhrazen v hotovosti p ři převzetí 
dokumentace, přičemž termín vyzvednutí dokumentace je nutno dohodnout te lefonicky 
na mob. tel.: 606 382 294 (paní Ogur čáková), event. na tel. 481 030 368, a to 
v pracovních dnech v dob ě od 10:00 do 15:00 hod.  
 
Lhůta pro podání nabídek  byla stanovena do dne 18.8.2011 do 12:00 hodin. Místem pro 
podání nabídky je adresa společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností Compet 
Consult s.r.o., Tržní nám ěstí 876/11, 460 01 Liberec . Nabídky je možno podat osobně 
v pracovních dnech 08:00-12:00 a 13:00-15:00 hod., 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 komise neotvírá. 
 
Zadávací lh ůta činí 60 kalendá řních dní. 
 

 
 
 
 

....................................……….. 
Ing. Dan Ramzer 

starosta

 


