
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel: název, IČ (pokud bylo přiděleno), sídlo 
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku – Místku, z.s. IČO 47654856
739 34 Václavovice, Ve Forotě 464

2. Název zakázky:
U hájenky posezení, v tichu lesa a zeleni 

3. Druh zakázky: dodávka, služba nebo stavební práce 
Stavební práce

4.  Lhůta  pro  podání  nabídky:  datum  dd.mm.rrrr,  hodina  (min.  10  dní  u  zakázky  malého 
rozsahu,  min.  15 dní  u zakázky  s  vyšší  hodnotou,  min.  30 u  zakázky  s vyšší  hodnotou,  jejíž  
předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní  sektorové veřejné zakázky podle  
nařízení vlády č. 172/2016 Sb.). 
Do 20.7.2018 do 20 hod

5. Místo pro podání nabídky: adresa, místnost 
Ing. Ivan Hoch, V Jámě 143, 739 34 Václavovice - doporučeně
 
6.  Předmět  zakázky:  specifikace  předmětu  veřejné  zakázky  (lze  odkázat  na  samostatné  
přílohy, např. projektovou dokumentaci)
2 ks přístřešků dle přílohy
Rekonstrukce záchodků
2 ks Informační tabule, 3 ks Názorné panely, 3 ks Odpadní nádoby 

7. Kritéria hodnocení:  
Celková cena prací
Dosud provedené obdobné stavební práce, reference
Doba realizace
Záruční doba na stavební práce

1. celková cena prací Váha (v %)  40
2. Dosud provedené obdobné stavební práce, reference Váha (v %)  30
3. Doba realizace Váha ( v %) 20
4. Záruční doba na stavební práce Váha (v %)  10

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: 
Dle předložené dokumentace hodnotitelskou komisí



8. Způsob jednání s účastníky: (pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat) 
Možnost osobního setkání a prohlídky pracoviště dne 5.8.2018 v 14 hod
u Myslivecké chaty Ve Forotě 464, 739 34 Václavovice 

Ing. Ivan Hoch       tel: 605 436 067, mail: ivan.hoch@seznam.cz

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: V Požadavky zadavatele, co má být dále 
obsahem nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají účastníci v  
nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami
Projektová dokumentace přístřešků
Vést stavební deník
Cena díla bude hrazena po dokončení prací 
10.  Požadavek na způsob zpracování  nabídkové ceny:  jakým způsobem mají  dodavatelé  
zpracovat nabídkovou cenu 
Komplexní nabídka celé zakázky:
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace přístřešků
Harmonogram prací
Statická studie přístřešků
11. Doba a místo plnění zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou dobu 
plnění 
Areál myslivecké chaty Ve Forotě 464, 739 34 Václavovice
Doba plnění: do 15.7.2019

12. Požadavky na varianty nabídek: (pokud zadavatel připouští podání variantních nabídek)
ne 

13. Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení 
zadávacích podmínek. 
Možnost vysvětlení zadávacích podmínek dne 5.8.2018 v 14 hod
u Myslivecké chaty Ve Forotě 464, 739 34 Václavovice 

Ing. Ivan Hoch       tel: 605 436 067, mail: ivan.hoch@seznam.cz
NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI 
14. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání kvalifikace) 
Reference

15. Obchodní podmínky:  obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do 
svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazného vzoru smlouvy 
Dle vyhlášky 169/2016 Sb.

16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: požadavky na uvedení případných 
poddodavatelů,  jejich  identifikačních  údajů  a  věcné  vymezení  plnění  dodaného  jejich  
prostřednictvím 
Povinnost  seznámit  zadavatele  s případnými  poddodavateli,  jejich  identifikaci  a  věcné 
vymezení jejich plnění
17. Přílohy zadávacích podmínek: 
Projekt Přístřešků
Projekt Rekonstrukce záchodů
Fotodokumentace




