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Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

Výzva k podání nabídky 

Dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon) a dále 

v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Operačního programu Životní prostředí 

a jeho pravidel. 

Název veřejné zakázky: – dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové 

Název projektu: snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové 

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

Limit veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka 

Zahájení zadávacího řízení: 18. 11. 2016 

Lhůta pro podání nabídek: 6. 12. 2016 do 12 hodin 

Prohlídka místa plnění: 23. 11. 2016 v 9 hodin, Držková, okr. Zlín – areál PODHORAN LUKOV a.s. 

provozu dřevovýroby Držková 

Otevírání obálek: 7. 12. 2016 v 9 hodin, v sídle zadavatele PODHORAN LUKOV a.s., Pod Kaštany 

499, Lukov 763 17 

Identifikační údaje zadavatele 

Název 
 

PODHORAN LUKOV a.s. 

IČO 
 

26223155 

Sídlo 
 

Pod Kaštany 499, Lukov 763 17 

Právní forma 
 

Akciová společnost 

Osoba oprávněná 
zastupovat zadavatele 

Roman Koplík, předseda představenstva 
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Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

Společnost zastupující zadavatele 

Název 
 

ACTIVCONZULT, s.r.o. 

IČO 
 

28349342 

Sídlo 
 

Tečovská 257, Zlín – Malenovice 763 02 

Právní forma 
 

Společnost s ručením omezeným 

Osoba oprávněná 
zastupovat zadavatele 

PhDr. Jiří Hřebíček, jednatel společnosti 

kontakt Pavlína Slavíková, 777 876 549, pavlina.slavikova@activconzult.cz 
 

Přístup k zadávací dokumentace 

1. Kompletní zadávací dokumentace je ke stažení na adrese www.podhoran.cz  Na vyžádání 

zadavatel poskytne kompletní zadávací dokumentaci v listinné podobě. 

2. O poskytnutí kompletní zadávací dokumentace je možno požádat na e-mailové adrese: 

pavlina.slavikova@activconzult.cz. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí 

obsahovat: identifikační údaje uchazeče, kontakt, e-mailovou adresu, na kterou je možné 

zaslat případné dodatečné informace (nutno uvést adresu, kterou uchazeč pravidelně 

kontroluje), adresu, na kterou je možné zaslat vyžádanou zadávací dokumentaci, text žádosti 

o zadávací dokumentaci, podpis. 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 6. 12. 2016 do 12 hodin. 

Způsob pro podání nabídek: 

1. Nabídky je možné doručit pouze v listinné podobě na adresu: 

 PODHORAN LUKOV a.s. 

 Pod Kaštany 499, Lukov 763 17 

A to následujícími způsoby: 

 osobně 

 doporučeně poštou 
2. Nabídka bude zpracována a podána v českém jazyce v jednom originále v listinné podobě 

v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 

 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

PODHORAN LUKOV a.s. 

„Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové“ 

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 

zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky 

mailto:pavlina.slavikova@activconzult.cz
mailto:pavlina.slavikova@activconzult.cz
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Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace 

Předpokladem účasti zájemce v tomto výběrovém řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném 

zadavatelem, čímž se rozumí: 

Splnit kvalifikační předpoklady v souladu s § 53 odst. 4 ZVZ. 

 Prokázání základní způsobilosti dle § 74 a § 75 ZVZ 

 Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 ZVZ 

 Prokázání ekonomické a kvalifikace dle § 78 ZVZ 

 Prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZVZ 

Prokázání na základě následujících dokladů: 

a) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 2 o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 
1 písm. a) – e). Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče 

b) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 3 o souhlasu se zadáním a podmínkami 
výběrového řízení  

c) Výpisem z obchodního rejstříku nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 

d) Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či 
licence apod.) 

e) Čestným prohlášením uchazeče dle vzoru v příloze č. 4 o jeho ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle ustanovení § 78 ZVZ. 

Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace 

 

Pravidla pro hodnocení nabídek 
Zadavatel bude hodnotit nabídky uchazečů v souladu s § 115 ZVZ. 

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují: 

a) Kritéria hodnocení 
b) Metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 
c) Váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

Je blíže specifikována v zadávací dokumentaci. 

 

 

 ………………………………………………….. 

  Roman Koplík, 

 předseda představenstva 
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