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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle vnitřní normy č. 8/2020 

  
 
ze dne: 22.9.2021          
 

 
Vyzýváme Vás k předložení bezplatné cenové nabídky na akci:  

 
Akce:         
 
Předmět plnění: 

 
„Novostavba klubovny a revitalizace dotčených ploch - Olšina“ 
 
Předmětem díla je kompletní novostavba budovy klubovny včetně přípojky elektro, přípojky 
vody, venkovní rozvody kanalizace včetně jímek a vsakovacích objektů, parkovací plochy a 
komunikace a revitalizace dotčených ploch na p.č. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 
631/10, 628 Olšina. 
 
Uchazeč akceptuje, že některé části dodávky budou vzorkovány a odsouhlasovány 
architektem projektu (uvedeno v projektové dokumentaci). Vzhledem k omezeným 
finančním možnostem objednatele, nebude část prací uvedená v projektové dokumentaci 
provedena. Prováděné práce jsou specifikovány přiloženým výkazem výměr. Tištěná forma 
projektové dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele. 
 

Prohlídka:  
Prohlídka na místě stavby se nekoná, místo je veřejně přístupné.  
Případné dotazy zodpoví p. Miloslav Just 
Kontakt  -  email  -  miloslav.just@mnhradiste.cz 

- tel.  –  326 776 729 
 

Cena: • Uchazeč doplní nabídkovou cenu do krycího listu nabídky. 

• Do ceny je nutné započítat všechny náklady potřebné k úplnému a bezvadnému 
provedení díla. 

Termín plnění:  Zahájení do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
 Dokončení – 30.11.2022 
 

Náležitosti 
nabídky: 

• Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky 

• Oceněný výkaz výměr 

• Podepsaný závazný návrh Smlouvy o dílo 

• Seznam 2 referenčních staveb obdobného charakteru v hodnotě min. 3 000 000 
Kč bez DPH v posledních 5 letech 

• Jednoduchý návrh harmonogramu plnění 

• Doklady prokazující splnění kvalifikačního kritéria (Dokládá pouze uchazeč, který 
v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo Hradiště práce podobného 
charakteru na základě smlouvy o dílo či objednávky.) 

Podání nabídek: Zpracované nabídky požadujeme doručit na adresu zadavatele: Město Mnichovo 
Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, v obálce označené: 
„Neotvírat – nabídka - Novostavba klubovny a revitalizace dotčených ploch“  
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jazyce českém. Účastník zadávacího řízení 
předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na CD (flash disk), a to ve formátu 
*.pdf (skeny dokumentů). 
Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do 25.10.2021 do 11,00 hod. 

Kvalifikační 
kritéria: 

 Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklad 
osvědčující odbornou způsobilost (prosté kopie). 
(Dokládá pouze uchazeč, který v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo 
Hradiště práce podobného charakteru na základě smlouvy o dílo či objednávky.) 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH.  

Ostatní podmínky: 
 

- Zadavatel může zmenšit rozsah plnění. 
- Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. 
- Proti rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky se nelze odvolat. 
- Vyřazena bude nabídka, která nerespektuje podmínky této výzvy a jejích příloh. 
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Přílohy: Příloha č. 1. Výkresová dokumentace 
            č  2. Krycí list 
            č. 3. Nevyplněný výkaz výměr 
            č.4. Smlouva o dílo 

 


