
Město Příbor 
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 

 

 Výzva k podání nabídky 

 k veřejné zakázce malého rozsahu 
 

 

Název zakázky: Těžba dříví v městských lesích Příbor v roce 2018  

Předmět zakázky  Veřejná zakázka na služby 

Zadavatel: Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda č. 19, Příbor, 742 58 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Ing. Bohuslav Majer, starosta, tel.: 556 455 400, 
e-mail: starosta@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Petr Fiala - lesní hospodář 
Náměstí Sigmunda Freuda č.19, 742 58 Příbor  
tel.: 604 358 175, email: fiala@pribor-mesto.cz 
Zde si zájemci mohou vyzvednout zadávací dokumentaci. 

Lhůta pro podávání nabídek: 14.11.2017 do 15:00 hod. 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, Petr Fiala - 
lesní hospodář, Náměstí Sigmunda Freuda č.19, 742 58 
Příbor 

Způsob podání nabídky 

Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené identifikačními údaji uchazeče, názvem veřejné 
zakázky a z obou stran velkým písmem nápisem 
„NEOTEVÍRAT“  

Popis předmětu zakázky: 

 
Předmětem zakázky je zpracování nabídky na akci "Těžba 
dříví v městských lesích Příbor v roce 2018" dle podmínek 
uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci. Jedná 
se o všechny práce související s těžbou 1 200 m3 dříví a 
soustřeďováním dříví na odvozní místo (OM) v městských 
lesích. Rozloha lesů je 164 ha a nacházejí se v lokalitách: 
 
   - les Cihelňák - k.ú. Příbor 
   - les Frývald   - k.ú. Příbor 
   - les Háj          - k.ú. Hájov     
   - les Hájek      - k.ú. Fryčovice 
   - les Osičina   - k.ú. Klokočov u Příbora 
   - les Mniší      - k.ú. Mniší 
   - les Tichá      - k.ú. Tichá 
 



Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

leden 2018 – listopad 2018 
 

Místo dodání / převzetí 
plnění: 

Příbor 

 
Hodnotící kritéria: 

 
nejnižší nabídková cena 
 

Požadavky na obsah 
nabídky: 

Nabídka musí obsahovat: 
••  Obchodní jméno a přesnou adresu uchazeče. 
••  Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo 

živnostenského listu. 
••  Popis technického a materiálního vybavení uchazeče 

k plnění zakázky. Uchazeč musí být minimálně 
majitelem lesního kolového traktoru (LKT). 

••  Přehled významných zakázek uskutečněných 
uchazečem v posledních třech letech s uvedením 
objednatele, místa a doby plnění. 

••  Finanční nabídku  - vyplněný krycí list nabídky. 
••  Seznam prací a dodávek, které nebude uchazeč 

realizovat vlastními pracovníky, ale zajistí je formou 
subdodávky. 

••  Oprávněnou osobou potvrzená přiložená smlouva o 
dílo, jehož závazné znění je součástí zadávací 
dokumentace. 

 

Požadavky na formální 
zpracování 

••  Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
••  Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

Další informace k zakázce: 

••  Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku 
do uzavření smlouvy zrušit. 

••  Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. 

••  Zadávací dokumentaci tvoří: tato výzva, krycí list 
nabídky, obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy 
o dílo), mapka odvozních cest a skládek dříví 
v městských lesích. 

••  Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů 
spojených s účastí v této veřejné zakázce. 

••  Předložené nabídky se nevracejí. 
 

Tato výzva byla schválena v Radě města Příbora dne 16.10.2017 usnesením č. 65/28/1 . 

 

Ing. Bohuslav Majer v.r. 

………………..... 

       starosta 

 

 
 


