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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vnitřní normy č. 8/2017 

ze dne: 18.07.2017          
 

 
Vyzýváme vás k předložení bezplatné nabídky na akci:  

 
Akce:         
 
Předmět plnění:                            

 
Mnichovo Hradiště, osvětlení průchodu lesoparkem 
 
Předmětem zakázky je zřízení veřejného osvětlení na vybraných cestách lesoparku v 
Mnichově Hradišti v celkové délce cca 320 m, podle dokumentace vypracované v 06/2017  
Jaroslavem Kučerou, Šlikova 671, Mnichovo Hradiště, pod č. z. 17/19. 
 

Cena: Cenu uveďte jednotlivě za položky a konečný součet s příslušnou sazbou DPH – podle 
výkazu výměr.  
Předpokládaná cena zakázky je 487.000 Kč bez DPH. 

Termín plnění:                            Stavba bude dokončena do 75 dnů od předání staveniště, v období 08 – 11/2017    

Obsah nabídky: Vyplněný návrh smlouvy o dílo s přílohou – oceněným výkazem výměr. 
Doklady o splnění kvalifikačních kritérií. 

Podání nabídek: Cenovou nabídku s návrhem smlouvy o dílo přineste osobně na podatelnu MěÚ nebo 
zašlete poštou, v zapečetěné obálce, označené „Nabídka – VO lesopark – NEOTEVÍRAT“, 
na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. 
Termín pro doručení nabídek je pondělí 31.07.2017, do 10ºº hod.  

Kvalifikační 
kritéria: 

V nabídce uveďte min. 2 obdobné zakázky realizované za posledních 5 let s uvedením 
kontaktu na jejich objednatele. 
Uchazeč o zakázku, který v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo Hradiště 
práce podobného charakteru na základě smlouvy o dílo, doloží navíc výpis z obchodního 
rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklad osvědčující odbornou způsobilost (stačí 
prosté kopie).  

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena. 

Ostatní podmínky: 
 

1. Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.  
2. V případě, že nabídka přesáhne finanční možnosti zadavatele, může zadavatel zmenšit 

rozsah plnění.  
3. Zadavatel může vyřadit nabídku, která v návrhu smlouvy neakceptuje stanovené 

podmínky, nebo uvádí podmínky nápadně nevýhodné pro objednatele.  
4. Zábory veřejných prostranství mimo rozsah staveniště budou zpoplatněny.  
5. Výběr uchazeče je výhradně věcí zadavatele a nelze se proti němu odvolat.  
6. Práce budou provedeny podle této výzvy a jejích příloh, jiný stupeň dokumentace 

zadavatel neposkytne.  
7. Potřebné vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel (část prací bude probíhat 

v souběhu s trasami kanalizace, nn a slaboproudu).  
8. Konkrétní materiály a výrobky obsažené v PD může zhotovitel nahradit jinými, ovšem 

za předpokladu, že budou mít stejné vlastnosti jako materiály a výrobky v PD a budou 
předem písemně odsouhlaseny objednavatelem.  

9. Místo je veřejně přístupné, organizovaná prohlídka se nekoná.  
10. Termín pro rozhodnutí o přidělení zakázky je nejdéle do 18.08.2017. 

 

Přílohy: 01. projektová dokumentace pro územní souhlas, 01.1. až 01.7. (PDÚS) 
02. výkaz výměr 
03. návrh SoD 
04. územní souhlas 

Kontakt na 
zadavatele: 

 
Ing. Miloš Krůfa, mobil: 602 154 247, e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz 

 
Ing. Pavel Král 
vedoucí odboru IKH v.r. 
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