
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Uchazeč 
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ke zveřejnění na profilu zadavatele 
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OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 

 ve zjednodušeném podlimitním řízení zakázky 

„Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Identifikace zadavatele: 
název:   Město Králíky 
sídlo:    Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ:    002 79 072    
statutární orgán: Jana Ponocná, starostka  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:1324193309/0800 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Čuma  
tel.:    tel. +420 465 670 751, +420 465 631 321 
e-mail:              j.cuma@kraliky.eu 
   
Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti: 
obchodní firma:  INGENIRING KRKONOŠE a.s. 

sídlo:    Trutnov, Pražská 135, PSČ 541 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  Králové, oddíl B., vložka 2427 
IČ:    27472493 
DIČ:    CZ27472493 
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva 
tel.:    +420 499 828 023 
e-mail:    info@ingeniring.cz 

 
 

  
Informace o druhu a předmětu zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním nového autobusového 
zálivu, který bude umístěn podél sil.I/43 ve směru na Žamberk. Jedná se o zastávku u společnosti 
INCOT určenou pro linkovou dopravu. Autobusová zastávka napojí místní průmyslovou zónu a zlepší její 

dopravní obslužnost. Součástí řešení je chodníková plocha navazující bezbariérově na chodník budovaný 
v rámci akce „Chodník podél sil. I/43 ul. Hradecká v Králíkách“ a přilehlé zpevněné plochy. Stavební 
práce a úpravy nejsou v rozporu se schváleným územním plánem obce.  

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace zpracované M.I.S. a.s., Škroupova 

719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice ve stupni DSP. 

Stavební objekty: 
 SO 101 - Autobusový záliv 
 SO 101 - Chodník 
 SO 401 – Veřejné osvětlení 

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a provedení 
geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu. 
 
 

Doba plnění zakázky, předpokládaná cena zakázky, kód CPV   

Předpoklad zahájení doby plnění: srpen 2013  
Předpoklad ukončení doby plnění: říjen 2013  

Předpokládaná cena veřejné zakázky je celkem: 3 300 000,- Kč (bez DPH)  

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky 

dle klasifikace CPV/CZ-CC:  45233160-8 - chodníky a jiné zpevněné povrchy a  
                45233144-0 - výstavba přechodů 
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Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky je pro obeslané uchazeče součástí této 

výzvy. Zadávací dokumentaci lze též vyžádat u zadavatele (Bc. Lucie Vonzová, tel. +420 465 670 753, 
e-mail: l.vonzova@kraliky.eu). Těmto uchazečům bude dokumentace v zákonné lhůtě předána v sídle 
zadavatele či po dohodě zaslána.  
 
 
Místo plnění  

Místem plnění je katastr Města Králíky, podrobné informace o dotčených pozemcích jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci. 

 
 
Požadavky zadavatele na splnění kvalifikace 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona čestným prohlášením, 

profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písm. a) a b) zákona předložením čestného prohlášení, 

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, technických 
kvalifikačních předpokladů dle § 56, odst. 3 písm. a) zákona seznamem obdobných zakázek provedených 
dodavatelem v posledních 5 letech. Zadavatel přitom stanoví, že uchazeč splní tento kvalifikační 
předpoklad, pokud v seznamu uvede, že v posledních pěti letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného 
charakteru, tedy stavby dopravního charakteru, s výší investičních nákladů minimálně 1,6 mil. Kč bez 
DPH každé z nich. Uchazeč je dále povinen předložit ve své nabídce čestné prohlášení či seznam ve 
smyslu § 68 odstavec 3).  

Způsob prokázání je podrobně popsán v zadávací dokumentaci. 
 
 
Lhůta pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 8. 2013 v 10:00 hodin. 
Nabídky se přijímají v sídle zadavatele – podatelna Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 

Králíky, a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní době podatelny, v poslední den pak do 10:00 
hodin.  
 
 
Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena uchazeče. Jako 
nejvýhodnější bude ustanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Nesmí se však jednat o cenu 

mimořádně nízkou. Uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
 
  
Vyhrazená práva zadavatele 

- Varianty nabídky nejsou přípustné. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu s ustanoveními zákona do doby uzavření   

      smlouvy,  
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.   
 
 
 
 

Králíky, 17. 7. 2013 
 
 
 
 
 
Jana Ponocná, starostka 

 
 

 

mailto:l.vonzova@kraliky.eu

