
Výzva k podání nabídky – Zadávací podmínky 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  KRPA FORM, a.s. 

IČ:  27537811  

DIČ:  CZ27537811 

Kontaktní adresa zadavatele:  Dolní Branná 122, Dolní Branní 543 62 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech: 

technických: Ing. Rudolf Kutlvašr, tel. 724 310 962 – mechanik závodu, rudolf.kutlvasr@krpa.cz  

provozních:   Zdeněk Pitrmuc, tel. 606 626 507 – ředitel závodu, zdenek.pitrmuc@krpa.cz  

smluvních:  Ing. Jaroslav Jiřička – předseda představenstva, jiricka@krpa.cz 

 

 

1. Název zakázky 
 

Přestavba výrobního závodu KRPA FORM, a. s. Dolní Branná – projekt, stavební povolení 
 

2. Předmět zakázky 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je - zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně 
rozpočtu na akci „Přestavba výrobního závodu KRPA FORM, a. s. v Dolní Branné“, obstarání stavebního 
povolení a autorský dozor. Projekt musí umožňovat realizaci po etapách a za obvyklého provozu.  
 

3. Doba a místo plnění  
 
Předpokládaný termín zahájení prací na dokumentaci: 1. 1. 2018 
Předpokládaný termín dokončení prací včetně obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci: 1. 12. 
2018. 
Předpokládaný termín  realizace přestavby 2019 – 2020. 
Místo plnění: Dolní Branná 
 

4. Předání a vysvětlení zadávací dokumentace 
 

 Zadávací dokumentace bude předána po telefonické domluvě s p. Rudolfem Kutlvašrem  – tel. 
724 310 962 

 
5. Požadavek na prokázání kvalifikace 

 
Účastník prokazuje v nabídce splnění následujících kvalifikačních předpokladů (dokumenty budou 
předloženy v prosté kopii): 
 

 Účastník prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu 
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku 
nebude starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. 

 Účastník prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění 
zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění 
projektové činnosti a jejích změn). 
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 Účastník předloží přehled projekční činnosti za poslední 2 roky před zahájením zadávacího řízení 
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

 Účastník předloží osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědné za realizaci projekční činnosti. 
Účastník musí doložit, že disponuje osobou/osobami, která splňuje autorizaci v oboru pozemní 
stavitelství, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Jazyk nabídky 

 
Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
 

7. Požadavek na variantu nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 
 

8. Závazný vzor návrhu smlouvy 
 

Účastník je povinen předložit podepsanou smlouvu odpovídající přiloženému vzoru.    
 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat: 

 Cenovou nabídku na provedení díla bez DPH 

 Nabídková cena za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem 
vyplněným ve všech položkách rozpočtu 

 Zjednodušený návrh přestavby závodu včetně technické zprávy s popisem způsobu přestavby, 
použitých technologií a konstrukcí, vybavení apod., doplněný odborným propočtem nákladů 
stavby. 

 Seznam poddodavatelů 

 Prokázání kvalifikačních předpokladů dle ZD 

 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem  

Další požadavky na zpracování nabídky 

 Nabídka musí být svázaná do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku 

 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je požadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem účastníka 
 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

 Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně 
nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. EIA). Nabídková cena bude stanovena jako 
cena nejvýše přípustná. 

11. Lhůta a místo podání nabídky 
 
Nabídku může účastník doručit osobně do podatelny zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu 
zadavatele. 
Nabídka musí být doručena zadavateli do 10. 12. 2017 do 16:00 hod. V případě doručení nabídky poštou je 
za okamžik převzetí zadavatele považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
Účastník může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka musí být předložena 
v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Přestavba výrobního závodu KRPA FORM, a. s. – projekt, 
stavební povolení - NEOTEVÍRAT". 
 



12. Datum, čas a místo konání otevírání obálek 
 
Otevírání obálek s nabídkou se uskuteční 11. 12. 2017. 

 
13. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu 
či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. 
 

14. Další podmínky 
 

 Objednavatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které 
vystaví zhotovitel po konci části projektu, a to: 
o Po dodání projektu a předběžného rozpočtu 
o Po vyřízení stavebního povolení 

 Prohlídka místa plnění 
Po telefonické domluvě, p. Rudolf Kutlvašr 724 310 962 
 

15. Práva zadavatele 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům. 
Změna bude provedena písemnou formou. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení tohoto výběrového řízení. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy. 

 Zadavatel nebude hradit účastníkům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením. 

 Předložené nabídky zadavatel nevrací. 
 

16. Hodnotící kritéria 
 
Základními hodnotícími kritérii jsou: 

 30% nabídnutá cena bez DPH 

 30% profesní kvalifikace 

 40% úroveň zjednodušeného návrhu přestavby závodu; návrh bude možno prezentovat po 
otevření obálek dle domluvy s objednavatelem 
 

17. Přílohy zadávacích podmínek 
 
Zadávací dokumentace obsahuje tyto dokumenty: 

 Dokument „Výzva k podání nabídky – Zadávací podmínky“ 

 Situační plánek závodu 

 Návrh smlouvy 
 

Tento dokument "Výzva k podání nabídky – Zadávací podmínky "obsahuje 3 stránky. 

 

V Dolní Branné, dne 1. 11. 2017     Ing. Rudolf Kutlvašr  


