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Váš dopis:    Vyřizuje:     V Hradci Králové,  dne:  
     Ing. Václav Javůrek, 737 410 130  21. 04. 2013 
    

 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 
Veřejná zakázka (VZ):  Bezbariérový chodník od železničního mostu  až po MŠ v Dobraticích - 1. etapa 

Druh a předmět VZ: zakázka na stavební práce 

Zadávací řízení, limity VZ:  zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona 

 
Zadavatel je ve smyslu ustanovení § 151 zákona na základě mandátní smlouvy ze dne 20. 05. 2013 zastoupen společností KONCEDO, s.r.o., 
Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 97 591. 

_____________________________________________________________________________________  

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
název:   Obec Dobratice 
sídlo:    Dobratice 49, 739 51 - pošta Dobrá 
IČ:    00577057 
statutární orgán:   RNDr. Alena Kacířová 
tel., fax:    +420 558 651 254, 
e-mail:                obec@dobratice.cz 

   
  
Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti: 
 
název:   KONCEDO, s.r.o.                                                       
sídlo:   Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové 
IČ:   287 97 591 
oprávněná osoba:  Bc. Pavel Smetana 
kontaktní osoba:  Ing. Václav Javůrek 
tel.:   +420 737 410 130 
e-mail:   javurek@koncedo.cz, javurek.pce@email.cz 

 
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ   
v Dobraticích - 1. etapa“. Přesný rozsah díla a členění veřejné zakázky je zveřejněn na Profilu zadavatele:  
 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00577057 
 
 
Doba plnění zakázky, předpokládaná cena zakázky: 
Zahájení doby plnění: červenec 2013 (předpoklad) 
Ukončení doby plnění: max. říjen 2013 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem: 2 044 901,- Kč (bez DPH) 

 
 
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:  
Zadávací dokumentaci si lze vyžádat u osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti. Těmto uchazečům bude 
dokumentace v zákonné lhůtě zaslána. Dále zadavatel připouští pouze písemnou (listinnou) formu podání žádosti o zadávací 

mailto:javurek@koncedo.cz
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dokumentaci a to na adrese pověřené osoby: KONCEDO, s.r.o., Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, popřípadě 
elektronicky pouze podepsaná uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: javurek@koncedo.cz 
Na žádosti vznesené jinou než výše popsanou formou nebude brán zřetel! 
 

 
 
Lhůta pro podání nabídky: 
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 06. 06. 2013 v 15:00 hodin. Nabídky budou přijímány v sídle zadavatele Obecní úřad 
Dobratice, a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny po telefonické dohodě, poslední den v době od 8.00 do 
15:00 hodin. U nabídek zaslaných poštou je rozhodující datum doručení nabídky do kanceláře zadavatele. 
 
Požadavky zadavatele na splnění kvalifikace: 
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů – podrobně viz. zadávací dokumentace. 
 
 
Hodnocení nabídek: 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  
 
 
Zrušení zadávacího řízení: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení v souladu s ustanovením §84, zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Seznam příloh: 

 Zadávací dokumentace v elektronické podobě 

 Krycí list nabídky (VZOR) v elektronické podobě 

 Výkazy výměr v elektronické podobě 

 Projektová dokumentace v elektronické podobě  

 Vzor Návrhu smlouvy o dílo v elektronické podobě 

 Vzor čestného prohlášení dle §53 odst. 1 

 Vzor čestného prohlášení dle §68 odst. 3 

 Vzor čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 

 Vzor čestného prohlášení dle § 50 odst. 1, písm.c 

 
 
 
 

                            
 
 

_____________________________________ 

                   Ing. Václav Javůrek 
KONCEDO, s.r.o. 
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