
 

Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku na dodávku 

 
 

V Malé Morávce 6.9.2012 
 
 
 
SKI AREÁL KOP ŘIVNÁ a.s., Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení: 
 
“Zábavní park na Kop řivné – pomocné vybavení“, 
 
která je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 2007-2013 2.2. rozvoj cestovního ruchu, 2.2.1. Výstavba, revitalizace a 
modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. 
 
Výzva byla zveřejněna dne 6.9.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, 
když tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových 
stránkách poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-
moravskoslezsko.cz a odesláno poštou pěti dodavatelům. 
 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
“zákon“), když zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 
1. Identifikační údaje zadavatele:  
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36 
Identifikační číslo: 26864924 
Daňové identifikační číslo: CZ26864924 
Zastupující: Gabriela Bártková, místopředseda představenstva, Kateřina Haasová, člen 
představenstva  
Kontaktní osoba: Lukáš Ptáček  
Telefon: 720 626 376  
Email: ptacek@koprivna.cz  
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomocného vybavení k projektu Zábavní park na 
Kopřivné. Pomocným vybavením se rozumí dodávka mobilního oplocení areálu zábavního 
parku s předpokládaným termínem dodávky do 27.9.2012.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 54.500,-Kč bez DPH. 
 
3. Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci: 
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.  
Tištěnou zadávací dokumentaci předá v listinné podobě zadavatel každému uchazeči na jeho 
výzvu v sídle zadavatele, případně na žádost uchazeče zašle poštou bez zbytečného odkladu 
na písemnou žádost. Poskytnutí zadávací dokumentace je bezplatné. Vyzvednout zadávací 



 

dokumentaci si může každý uchazeč na adrese zadavatele po celou dobu zadávací lhůty 
v pracovních dnech v pondělí – pátek 9.00 – 12.00, a to mimo poslední den lhůty pro podání 
nabídek.  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek: 
 
Lhůta a místo pro podání nabídky je adresa zadavatele, doručená nejpozději do 21.9.2012 do 
16,00 hodin, osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese v pracovních dnech 
v pondělí – pátek 9.00 – 12.00 hodin mimo poslední den lhůty pro podání nabídek. 
Otevírání obálek se bude konat dne 21.9.2012 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek pod 
adresou sídla zadavatele. 
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace 
 
6. Způsob hodnocení nabídek:  
Hodnotícími kritériem je nabídková cena. Váha kritéria cena je 100 %.  
 
7. Způsob zpracování nabídkové ceny:  
Nabídková cena musí být zpracována jako celková za celý rozsah zakázky bez DPH. 
 
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a na příjímání nabídek:  
1. Nabídky budou přijímány v zalepené obálce, příp. zásilce (doručení nabídek osobně nebo 
poštou) označené „NEOTVÍRAT“ NABÍDKA –  Zábavní park na Kop řivné – pomocné 
vybavení s názvem a adresou uchazeče a zadavatele SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., Malá 
Morávka 122, 793 36. 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení zadávacího řízení i bez uvedení důvodu do doby podpisu 
smlouvy.  
 
 
Přílohy 

1) Čestné prohlášení - vázanost 
2) Krycí list nabídky  

 
 
 
 

 
za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 

 
 
 
 
 

 
Gabriela Bártková       Mgr. Kateřina Haasová 
místopředseda představenstva     člen představenstva 


