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Město Hrádek nad Nisou 
 

 
VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 
 

podle ust.§ 25 a v souladu s ust. § 38 Zákona č.137/2006 Sb. O veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 

 
Vybavení koordinačního a výstavního centra v Hrádku nad Nisou 

 

 

 
 
Zájmce: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

 
 
 
 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

 

 
Název veřejné zakázky: 

Vybavení koordinačního a výstavního centra  
v Hrádku nad Nisou 

Zadavatel 

Název / obchodní firma : Město Hrádek nad Nisou 

IČ: 00262854 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

 
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: 

Martin Půta - starosta 

Kontaktní osoba pověřená 
organizací výběrového 
řízení 

ARR – Agentura regionálního rozvoje s.r.o. Ing. Petr Dobrovský 
Tel: 488 577 070,  
e-mail: p.dobrovsky@arr-nisa.cz  
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
 
1.1 Druh veřejné zakázky 

 
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle 
§25 a v souladu s §38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 
1.2 Předmět plnění 
 

Předmětem plnění je výroba a dodávka vybavení a nábytku - sedací a stolový nábytek, jejich 
doplňky a výstavního mobiliáře. 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 39150000-8 – Různý nábytek a vybavení                                
    soubor 1 
 
 
 

1.3 Rozsah požadovaného řešení 
 
Předmětem realizace je výroba a dodávka vybavení a nábytku - sedací a stolový nábytek, 
jejich doplňky a výstavním mobiliářem. 
Blíže jsou požadavky a jejich členění včetně podrobné specifikace popsány v projektové 
dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. 
 
 
 

1.4 Termín plnění zakázky 
 

• Termín zahájení je stanoven na 11. 7. 2011  

• Termín dokončení díla je stanoven maximálně na 31.8.2011 

 
 
 

2. Zadávací dokumentace 
 

Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace: 
 
1. Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve 

zjednodušeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „zákon“), včetně příloh: 

Příloha č. 1. - Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 2 – Přehled prací prováděných vlastními zaměstnanci 
Příloha č. 3 – Přehled prací prováděných pomocí subdodavatelů 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ostatních základních kvalifikačních předpokladů 

2.  Projektová dokumentace včetně výkazu výměr (slepého položkového rozpočtu) 
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Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout po celou dobu lhůty pro podávání nabídek na 
základě písemné žádosti a s předchozí telefonickou domluvou u pověřené osoby na adrese 
Agentury regionálního rozvoje s.r.o., 1. Máje 97, 460 01 Liberec, tel: 488 577 070, e.mail: 
p.dobrovsky@arr-nisa.cz 

 
 
 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.6.2011 v 10:00 hodin. 
 
Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné a listinné 
formě: 

• osobně do sídla zadavatele: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 
Hrádek nad Nisou (budova Městského úřadu – podatelna /přízemí budovy/). Nabídky 
je možno podat osobně v pracovních dnech PO a ST od 08:00 do 17:00 hod., nebo 
v UT, CT a PA od 8:00 do 14:00 hod., nebo, 

• zaslat poštovní službou na adresu zadavatele Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 
73, 463 34 Hrádek nad Nisou, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do 
konce lhůty k podání nabídek.  

 
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce, označené přesným názvem veřejné zakázky 
a nápisem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Na později doručené 
nabídky nemůže zadavatel brát zřetel (Platí i pro nabídky doručené poštou). Otevírání 
obálek je veřejné. 
 
 
 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

 
Doklady, jimiž zájemce doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 
zákona. 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona doloží zájemce předložením  

• výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů (v případě kvalifikačního 
předpokladu odst.1 písm.a) a b)),  

• čestným prohlášením v případě ostatních základních kvalifikačních předpokladů (lze 
využít přílohu č. 4, která je součástí ZÚZD) 

 
Doklady předloží vždy v originále nebo stejnopisu. Čestná prohlášení budou podepsána 
osobou oprávněnou za zájemce jednat. 
 
Doklady, jimiž zájemce doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 
zákona. 
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Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona prokáže zájemce předložením oprávnění k 
podnikání, pokrývající předmět veřejné zakázky, včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, je-li v ní zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů, v originále 
nebo stejnopisu. 
 
Doklady, jimiž zájemce doloží splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 
zákona 
Zájemce splňuje kritéria finanční a ekonomické způsobilosti dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona, 
pokud jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je ve výši minimálně 2 
mil. Kč. Uvedený kvalifikační předpoklad prokáže zájemce doložením kopie pojistné smlouvy 
nebo pojistného certifikátu, ze kterého bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
patrné. Není přípustný pouze příslib pojišťovny o budoucím uzavření pojistky. 

 

Doklady, jimiž zájemce doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 
Zájemce doloží splnění kvalifikačních předpokladů dle §56 odst. 1 písm. a) zákona, tzn. 
seznam nejvýznamnějších služeb, poskytnutých zájemcem za poslední 3 roky s uvedením 
jejich rozsahu a doby poskytnutí.  
Minimální úroveň:  
3 zakázky obdobného charakteru v min výši 2 mil Kč bez DPH každé z nich 
 
Přílohou tohoto seznamu bude: 
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, nebo 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně.  
 
Osvědčení či čestné prohlášení bude přiloženo v originále nebo v kopii. 
 
 

5. Údaje o hodnotících kritériích 

 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
Způsob hodnocení: 
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného (základního) hodnotícího kritéria, 
kterým je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové 
ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí bude stanoveno dle skutečně nabízených 
cen vzestupně. 
 
 



5 
                                                                        

 

6. Vyhrazená práva zadavatele 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu této výzvy. Zadavatel si 
vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 84 zákona č. 137/2006 Sb. v platném 
znění. Zadavatel nepřipouští dílčí ani variantní řízení. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na 
náhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení o zadání veřejné zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení prací i termín ukončení 
činností. 
 
 
 
 
 

7. Zadávací lhůta 

 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami dle par. 43 zákona uchazeči vázáni, se 
stanovuje na 60 dní. 
 
 
 

9. Předpokládaná cena 

 
Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění:    
nabídková cena bez DPH,  
sazba DPH,  
výše DPH,  
nabídková cena včetně DPH. 
 
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2 900 000,-Kč bez DPH, tj. 3 480 000,- Kč včetně DPH 
 
 
 
 
 
V Hrádku nad Nisou, dne 27.5.2011 
 
       Martin Půta - starosta  
 


