
                    

Výzva k podání nabídky  

 

Zadavatele, obec Bělotín, oznamuje zahájení výběrového řízení na stavební práce 

„Revitalizace centra obce Bělotín II“ 

Zadávací řízení neprobíhá dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale dle metodického 

pokynu pro Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. 

 

1.) Identifikační údaje 

Název zadavatele Obec Bělotín  

Adresa zadavatele 753 64 Bělotín 151 

IČ zadavatele 00301019 

Právní forma Obec nebo m.část hl.m. 

Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Eduard Kavala  

URL zadavatele http://www.belotin.cz 

 

Zastoupen na základě mandátní smlouvy 

Zmocněnec Hranická rozvojová s.r.o.  

Korespondenční adresa zmocněnce Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 

IČ zmocněnce 29452511 

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Tomášová 

Elektronická adresa m.tomasova@regionhranicko.cz  

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 

 
 

2.) Název a popis předmětu zakázky 

Název:   Revitalizace centra obce Bělotín II 
Popis:    
Předmětem projektu je revitalizace území, které je nutné ucelit. Spočívá v řešení veřejných 
prostranství v obci Bělotín, v rámci druhé etapy revitalizace obce Bělotín. Jedná se o území, 
kde se nachází veškerá občanská vybavenost, služby a zároveň příznivě podporuje podmínky 
pro podnikání. Jedná se o obnovu stávajících a vybudování nových místních komunikací a 
chodníků, které budou upraveny i pro tělesně postižené, vč. osvětlení a doprovodné zeleně, 
pro zvýšení kvality života na venkově. Druhá etapa revitalizace je rozdělena na dvanáct 
stavebních objektů. Tyto stavební objekty budou mít povrchové úpravy dle jednotlivých 
stavebních objektů. Chodníky budou ohraničeny, obnoveny nebo doplněny o vyvýšené 
silniční obrubníky kamenné nebo betonové. Mezi tyto obrubníky se položí zámková dlažba. 
Obrubník od stávající komunikace bude oddělen dlažbou. Autobusové zálivy a parkoviště 
budou mít asfaltový povrch. Všechny pozemky pod řešenými komunikacemi jsou ve 
vlastnictví obce Bělotín. 

 
3.) Předpokládaná cena zakázky: 5.389.778,- Kč bez DPH (6.521.632,- Kč s DPH) 

http://www.belotin.cz/
mailto:m.tomasova@regionhranicko.cz


                    

Podrobně popsáno v zadávací dokumentaci. 
 

4.) Doba plnění zakázky:  
Přepokládaný termín zahájení prací je 1. července 2015. Předpokládaný termín ukončení 
prací je 30. listopadu 2015. Tento termín je nejvýše přípustný. 

 
5.) Místo plnění zakázky: 

Katastrální území Bělotín, parcely číslo: 161, 162/5, 162/7, 54, 162/6, 1395/1, 1395/8, 
1396/1, 1400/1, 1399/14, 1396/2, 581/1, 658/2, 658/3, 657/1, 357/2, 655, 654/6, 701, 29, 27 

 
6.) Lhůta pro podání nabídek: 15. května 2015, 8:00 hodin 

 
7.) Místo pro podání nabídek: Hranická rozvojová s.r.o., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 

 

8.) Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena s DPH 
 
Bude stanoveno pořadí podle nabídkové ceny s DPH od nejnižší po nejvyšší. Nejnižší 
nabídková cena bude vítěznou nabídkou. 
 

9.) Prokázání kvalifikace – uvedeno v zadávací dokumentaci 
 

10.)  Nabídka bude zpracována v českém jazyce 
 

11.)  Kontaktní osoba zadavatele: 
Ing. Marcela Tomášová, tel. 739 430 576, e-mail: tomasova@hranickarozvojova.cz 

 
12.)  Zadávací dokumentaci lze získat na adrese: Hranická rozvojová s.r.o., Tř. 1. Máje 2063, 753 

01 Hranice, a to písemně nebo e-mailem. 
 

13.) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
a. Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění cena v Kč bez 

DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. 
b. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech 

poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.  
c. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících 

se DPH. 
d. Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu 

materiálů obsažených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat 
veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, 
odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou 
přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližší okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby apod., dále 
včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně 
uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a 
mohl. Cena musí obsahovat i přiměřený zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské 
riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 



                    

 

Uchazeč musí předložit jako součást své nabídky vyplněný a oceněný výkaz výměr a krycí list 
v tištěné i elektronické podobě (ve formátu MS Office nebo kompatibilním). Dojde-li 
k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí výkazu výměr, platí tištěná podoba. 
 

14.) Obchodní podmínky: požadavky na obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. Dodavatel předloží návrh smlouvy o dílo. 
 

15.)  Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 
 

16.)  Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli 
doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek.  
V případě, že zadavatel obdrží řádně 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídky žádost o 
dodatečné informace, zváží podle složitosti dotazu a zakázky možnost prodloužení lhůty pro 
podání nabídky. 
 
Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nemusí zadavatel brát zřetel.  
 
Zadavatel je povinen poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez 
zbytečného odkladu všem dodavatelům, kterým poskytl zadávací dokumentaci nebo kterým 
zaslal písemnou výzvu k podání nabídek. V případě, kdy zadávací dokumentace byla 
uveřejněna na webových stránkách poskytovatele, je zadavatel povinen dodatečné 
informace rovněž uveřejnit.  
 
V případě, kdy se žádost o dodatečné informace týká obsahu výzvy k podání nabídek, je 
zadavatel povinen tyto informace rovněž (kromě zaslání dle předchozího odstavce) uveřejnit 
na webových stránkách poskytovatele. V případě, že je výzva k podání nabídek uveřejněna na 
webových stránkách poskytovatele dotace nebo zadavatele, uveřejní zadavatel stejným 
způsobem i dodatečné informace.  
 

17.)   Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, a to do uzavření smlouvy. O 
zrušení zadávacího řízení bude zadavatel uchazeče písemně informovat. 

 
 
 
V Bělotíně, 30. dubna 2015  

 
  


