
 
 

  

  
 

                           VÝZVA 
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE 

Pro výběrové řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky, podle „Pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod“ na akci: 

„DOSTAVBA A NOVÉ VYUŽITÍ OBJEKTU „STŘELNICE“ LIBEREC“ 

a. identifikační údaje zadavatele, včetně kontaktních údajů a kontaktní osoby 
Zadavatel:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 
 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2153, PSČ 130 00 
 IČ: 273 67 525 
 Kontaktní osoba: Pavel Prade (jednatel) 
 Kontaktní adresa: Podhorská 32, 466 01, Jablonec nad Nisou 
 Telefon: 484 847 930  
 E-mail: pavel.prade@butterfly.cz 

b. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím administrativně – provozního centra firmy 
Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má 
tři kancelářská podlaží, v podzemním podlaží je umístěno wellnes a technické zázemí. Počet 
parkovacích míst je 28. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při 
vzniku nemovité kulturní památky.  
Administrativní podlaží budou propojena osobním výtahem vestavěným do západní části původního 
objektu.  
Zařízení staveniště se předpokládá na vlastním pozemku.  

c. předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 
Odhadovaná cena je 80 000 000,- Kč bez DPH. 

 

d. zadávací dokumentace ve smyslu §44 zák. č. 137/06 Sb. nebo podmínky 
přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace bude pro zájemce k dispozici v  elektronické podobě na základě objednávky 
za poplatek 500,- Kč u zadavatele. Dokumentace bude doručena do 6-ti pracovních dnů od 
objednání. 
Dokumentaci lze objednat na tel. čísle: 484 847 930 nebo na e-mailu: pavel.prade@butterfly.cz 



 
 

  

  
 

e. lhůta pro podání nabídek: 
Nabídky včetně dokladů o prokázání kvalifikace, musí uchazeči doručit nejpozději dne 3. 1. 2011 do 
9:00 hod.. 

f. místo pro podání nabídek: 
 BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

Podhorská 32, 486 01, Jablonec nad Nisou 

g. způsob podání nabídek: 
Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ale tak, aby byla 
doručena nejpozději dle bodu e. této výzvy. 

h. požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 
až 56 zák. č. 137/2006 Sb.: 

- splnění a prokázání základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53, 
- splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54, 
- splnění a prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 odst. 3 
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem při obdobné zakázce (viz. zadávací 

dokumentace). 

i. způsob hodnocení a váha hodnotících kritérií: 
- nabídka bude hodnocena podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez 

DPH – váha hodnotícího kritéria 100 %. 

j. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., nýbrž podle „Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod“ 
(příloha č. 11 PPŽP a metodický pokyn č. 34). 

k. Nabídka musí být podána výhradně v českém jazyce. 

  

V Liberci, 13. prosince 2010 zadavatel: 

 Pavel Prade 
jednatel 
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