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Výzva k podání nabídky 

 

 

 

 
  

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Odstavné parkoviště pro potřeby 

domova Harmonie, příspěvková organizace“ 

  

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:  

Harmonie, příspěvková organizace 
Kontaktní osoba: Martin Kot, samostatný správce 

Adresa zadavatele: Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 

Telefon: 554 649 015, 734 417 922 

Email: spravce@po-harmonie.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout předložené nabídky, 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky, 

 smlouvu neuzavřít. 

I. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu č. 2/2016: 

1. Název veřejné zakázky: „Odstavné parkoviště pro potřeby domova Harmonie, příspěvkové 
organizace“ 

2. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby. 

 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace stavby odstavného 
parkoviště pro potřeby Domova Harmonie na základě zadávací dokumentace a 
v rozsahu slepého položkového rozpočtu (výkazu výměr) zpracovaného v květnu 2016 
Ing. Miroslavem Gerykem, IČ 63015820. Odstavné parkoviště bude napojeno 
stávajícím sjezdem na místní komunikaci a bude zasazeno do svažitého terénu 
s využitím opěrné zdi z betonových palisád, zásak dešťové vody bude proveden pomocí 
drénů přímo pod parkovištěm. 
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3. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou 
obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na 
webových stránkách organizace www.po-harmonie.cz., v odkazu O organizaci – Veřejné 
zakázky Uvedený soubor obsahuje Obchodní podmínky – NÁVRH smlouvy o dílo (příloha č. 
1), projektovou dokumentaci stavby včetně výkazu výměr (příloha č. 2), krycí list nabídky 
(příloha č. 3). 

V případě zájmu o prohlídku staveniště se zájemci přihlásí e-mailem na adresu reditel@po-

harmonie.cz nejpozději do středy 29. 6. 2016 do 12:00 hodin. V případě, že se zájemci na 

prohlídku přihlásí, prohlídka staveniště se bude konat dne 30. 6. 2016, sraz zájemců bude 

v 10:00 hodin před vchodem do budovy Harmonie. V případě, že se zájemci na prohlídku 

nepřihlásí, zadavatel prohlídku staveniště nebude organizovat.  

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 890.000,- Kč bez DPH. 

5. Místo plnění: místo stavby – Harmonie, příspěvková organizace, Krnov., pod Cvilínem, 
Chářovská 785/85, PSČ 794 01, par. č. 117/11 

6. Doba plnění: 60 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2016 

II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 

1. Elektronický návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz 
příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. 
výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit 
(v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho 
nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených 
v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh 
smlouvy. 

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české 
měně, a to v členění:  

 v případě plátce DPH: úplata bez DPH, DPH a úplata celkem včetně DPH. 

 v případě neplátce DPH: úplata celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel (mandatář) není plátcem DPH. 

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

III. Požadované doklady: 

1. Uchazeč předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k celému předmětu této 
veřejné zakázky malého rozsahu a dále prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního 
rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán) nebo živnostenské oprávnění. Nevztahuje-li se 
oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i 
subdodavatelé. 

 

 

http://www.po-harmonie.cz/
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2. Uchazeč předloží dle § 53 odst. 1 zákona splnění základních kvalifikačních 
předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel 
požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení nesmí být starší 
90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

3. Uchazeč předloží alespoň 2 realizované (tj. dokončené) zakázky obdobného 
charakteru – realizační cena min. 500.000,- Kč bez DPH (název a předmět plnění zakázky, 
finanční rozsah zakázky, adresa realizace a kontakt na zodpovědnou osobu objednatele) 
za posledních 5 let. 

4. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč 
ocenil všechny položky a závazně dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutého 
výkazu výměr (viz. příloha č. 2). 

 

IV. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH 
(váha 100 %).  

V případě, že 2 nebo více uchazečů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto 
nabídek stanoveno podle data a času doručení nabídky (lepší pořadí získá nabídka doručená 
dříve). 

 

V. Požadavek na formu podávané nabídky 

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně: 

 Krycí list nabídky (příloha č. 3) 
 Návrh smlouvy o dílo podepsán (orazítkován), včetně položkového rozpočtu 
 Identifikace uchazeče 
 Doklady k prokázání splnění kvalifikace 
 Realizované zakázky 
  

VI. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 

Nabídku (obchodní podmínky) v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím 
v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a 
dále označené: 

Veřejná zakázka 
č. 2/2016 

„Odstavné parkoviště pro potřeby domova 
Harmonie, příspěvkové organizace“ 

NEOTVÍRAT! 

poštou na níže uvedenou adresu:  

Harmonie, příspěvková organizace, Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 
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nebo doručte osobně na adresu Harmonie, příspěvková organizace, Krnov, Pod Cvilínem, 
Chářovská 785/85, PSČ 794 01 telefon 554 649 015, 554 620 035: 
 
pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:30:00 hodin, nejpozději však do 13. 07. 2016 do 
14:00 hodin. 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslava Fofová 

       ředitelka 

 

 

Příloha: 

1. Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

2. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 

3. Krycí list nabídky 

 

 


