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Výzva k podání nabídky na prodej dříví  v LHC Přerov 2 
 
Předmět zakázky:  Prodej dříví v LHC Přerov 2 
 
Identifikace zadavatele: 
 
Statutární město Přerov 
Bratrská 34, 750 02 Přerov I-Město 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem města 
Telefon: 581 268 411 
Email: primator@prerov.eu 
 
v zastoupení: 
 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město 
IČ: 278 41 090 
DIČ: CZ 27841090 
Zastoupené: Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem společnosti 
Telefon: 581 291 111 
Email: jednatel@tsmpr.cz 
 
Ve věcech technických oprávněn k jednání: 
Bc. Vít Navrátil, tel.: 602 592 772, e-mail: vit.navratil@tsmpr.cz 
  

1. Termín a místo plnění zakázky 
 

Zahájení plnění:      Bezprostředně po uzavření smlouvy 
Dokončení plnění:  30.11.2015 
Místo plnění:           LHC Přerov 2 – Staměřice-Svrčov 
 

2. Podmínky pro podání nabídky 

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, v listinné i elektronické podobě, ve 2 vyhotoveních a listinná 

podoba bude pevně svázaná. 

 

Nabídka bude obsahovat: 

 vyplněný Krycí list nabídky  v němž bude uvedeno: 

 identifikační údaje o uchazeči (obchodní  jméno, sídlo, IČ, osoba oprávněná jednat za uchazeče) 

 souhrnná tabulka s nabídkovou cenou 

 podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat 

 vyplněný slepý rozpočet - cenová nabídka zpracovaná dle přílohy č. 1 smlouvy o prodeji dříví 

„nastojato“ - varianta A 

 vyplněný slepý rozpočet - cenová nabídka zpracovaná dle přílohy č. 2  smlouvy o prodeji dříví „na 

OM“ - varianta B 

 cenová nabídka může být podána ve variantě A nebo variantě B nebo ve variantě A i B 

 nabídková cena je konečná včetně přirážek a vedlejších nákladů 
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 nabídková cena je platná a závazná pro celý  rok 2015 

 výpis z OR ( ne starší 90 dnů) nebo ŽL, popř. jiné obdobné evidence; pokud je uchazeč plátcem DPH 

předloží osvědčení o přidělení DIČ 

 čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné nedoplatky k městu Přerovu a organizacím spojeným 

s městem Přerovem a jím zřízených organizací 

 čestné prohlášení, že nemá daňové či jiné nedoplatky vůči ČR 

 

2.1.  Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 7.7.2015 do 13 hodin 

 

2.2. Adresa pro podání nabídky 

Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I- Město . 

Nabídka bude  v uvedené lhůtě doručena na adresu zadavatele nebo osobně předána na recepci 

TSMPr, s.r.o. (Na Hrázi 3165/17, Přerov) v uzavřené obálce, na které bude uvedena adresa 

uchazeče a zřetelné označen „Nabídka na prodej dříví  v LHC Přerov 2 – NEOTEVÍRAT“. 

 

2.3.  Jiné upřesňující informace 

Kompletní výzva s přílohami  s přílohami je zveřejněna na www.tsmpr.cz. Prohlídka předmětného 

území proběhne  ve čtvrtek 2.7.2015 v době od 8:00hod do 10:00 hod, se srazem uchazečů v sídle 

správy lesa, Svrčov č.p.9. 

 

Celkové zpracovávané množství dříví dle příloh č. 1 a 2 činí 3 020 m3. Toto množství je plánovaným 

odhadem podle skutečnosti roku 2014. Přesun mezi jednotlivými skupinami hmotnatostí je 

vyhrazen, a to podle skutečné potřeby zpracování v průběhu trvání zakázky. 

3. Zpracování nabídky 

Nabídková cena bude zpracována v Kč a bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena stabilní 

jednotková se započtením veškerých nákladů a rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu zakázky. 

Uchazeč předloží nabídkovou cenu formou vyplněného položkového rozpočtu (příloha č.1 a 2) a 

vyplněné souhrnné tabulky na Krycím listu nabídky. 

 
4. Hodnotící kritéria:   

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny, a to nejvyšší nabídkové ceny. Hodnocení proběhne 
pouhým seřazením nabídkových cen od nejvyšší sestupně.  

                               
 
 
 
 
                                                                                                          ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                          Ing. Bohumír Střelec 
                                                                                                                           jednatel společnosti 

http://www.tsmpr.cz/

