
Město  Příbor 
 náměstí Sigmunda Freuda 19,  742 58 Příbor 

 

 
 
 

Písemná výzva k podání nabídky  
včetně Zadávací dokumentace 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

zadávané dle Směrnice rady města č. 2/2015 k zadávání veřejných zakázek 
 

s názvem: ,,Rekonstrukce elektroinstalace v domech č.p. 1352-1360 ul. Štramberská“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro 
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, jedná se pouze o vymezení 
požadovaného standardu, a zadavatel umožňuje použít i jiná, technicky a kvalitativně obdobná řešení za 
podmínek dodržení výkonů a technických parametrů uvedených v této zadávací dokumentaci. 
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1. Identifikace zadavatele 
 
Zadavatel:    Město Příbor  
Adresa sídla:    Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor   
IČ:     00298328 
DIČ:     CZ00298328 
Statutární zástupce:  Ing. Bohuslav Majer, starosta 
kontaktní osoby ve věci VZ: Ing. Jiří Hajda, Ing. Jan Skarka 
Telefon:    +420 556 455 480, 481 
e-mail:    hajda@pribor-mesto.cz, skarka@pribor-mesto.cz 
 
 

2. Zadávací dokumentace 

2.1 Kompletní zadávací dokumentace 

 je k dispozici na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298328 . 

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou dány závazným návrhem smlouvy o dílo (Příloha č.3 
ZD), technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací včetně výkazu výměr (Přílohy č. 4 a 5 ZD). 

 Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

• Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

• Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení 

• Příloha č.3 Obchodní podmínky včetně platebních – závazný návrh smlouvy o dílo 

• Příloha č. 4 Projektová dokumentace 

• Příloha č. 5 Výkaz výměr 

2.2 Změna podmínek zadávací dokumentace a dodatečné informace 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď 
na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu 
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní  na svém profilu zadavatele. Doporučuje se uchazečům sledovat 
profil zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek pro případ možných změn zadávací dokumentace a 
dodatečných informací. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za to, že se uchazeči neseznámí s případnými 
dodatečnými informacemi či změnou podmínek zadávací dokumentace, které budou řádně zveřejněny na 
profilu zadavatele. 
 

3. Vymezení předmětu zakázky  
  
Předmět zakázky: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných částech domu (přechod na třífázový 
rozvod na schodištích) včetně doplnění zásuvkových okruhů v bytech. Jedná se o tři domy po třech 
vchodech.  Specifikace prací v jednom vchodě ( č.p.) - nový přívod z hlavního rozvaděče k jednotlivým 
bytovým rozvodnicím, rekonstrukce hlavního rozvaděče, doplnění zásuvkových rozvodů v bytech, ostatní 
drobné úpravy elektroinstalace dle PD. 
 
Název veřejné zakázky: ,,Rekonstrukce elektroinstalace v domech č.p. 1352-1360 ul. Štramberská“ 
 
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce 
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Přesné vymezení předmětu zakázky je dáno projektovou dokumentací zpracovanou firmou Projekce Elektro, 
Politických vězňů 3, Příbor  včetně výkazu výměr, které jsou uvedeny v příloze č. 4 a č.5  této zadávací 
dokumentace. 

 

4. Místo, termín a způsob plnění zakázky 

4.1 Místo plnění zakázky 

Místo plnění zakázky je Příbor, ul. Štramberská. 

4.2 Termín plnění zakázky 

Termín zahájení plnění zakázky ze strany dodavatele je den protokolárního předání staveniště zadavatelem 
zakázky (předpoklad květen 2016). Termín realizace zakázky je max. 100 kalendářních dnů od termínu 
zahájení plnění zakázky. 

4.3 Způsob plnění zakázky 

Zakázka bude realizována postupně po jednotlivých domech, práce v dalším domě mohou být zahájeny až 
po ukončení prací  v předcházejícím domě. 

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní 
a) základní kvalifikační předpoklady  
b) profesní kvalifikační předpoklady  
c) technické kvalifikační předpoklady 
 
a) K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit  čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle vzoru v příloze č. 2 
 

 
b)  K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit:  
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán – prostá kopie originálu 
-    doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (nebo výpis z  Živnostenského  rejstříku) – prostá 

kopie originálu 
 
c)  K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit:  
 
- seznam nejméně 3 zakázek obdobného charakteru (rekonstrukce nebo  provedení nové elektroinstalace) 

realizovaných uchazečem za posledních 5 let; seznam musí obsahovat dobu a finanční rozsah 
prováděného díla a musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.  Uchazeč 
splní tento kvalifikační předpoklad, pokud předložený seznam zakázek bude obsahovat alespoň 2 zakázky 
v objemu každá min. 1,4 mil. Kč bez DPH 

 

5.1 Nesplnění kvalifikace 

 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím 
řízení. 
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6. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady 
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním 
příslušného výkazu výměr, který je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Jakákoli změna ve 
výkazu výměr (v jednotkách či obsahu jednotlivých položek) je způsobilá k vyřazení a následnému vyloučení 
nabídky ze zadávacího řízení. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný výkaz. 
Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH (DPH dle aktuální sazby) a celková nabídková cena včetně DPH). 

 

7. Obsah a způsob zpracování nabídky 
 

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom tištěném vyhotovení, oceněný výkaz výměr a návrh kupní 
smlouvy bude předložen rovněž v elektronické podobě na CD nosiči. 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
Nabídka musí být předložena v tomto obsahu a doporučeném členění: 
 

- Krycí list nabídky (vzor je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace) - vyplněný krycí list nabídky musí být 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

- Prokázání splnění kvalifikace dle bodu 5 Zadávací dokumentace  
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo – závazný návrh uveden v příloze č.3 této ZD 
- Oceněný výkaz výměr 
- Seznam prací, které bude dodavatel zajišťovat prostřednictvím subdodavatele 
- CD nosič s oceněným výkazem výměr a návrhem kupní smlouvy 
 

8. Hodnotící kritéria 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

9. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou dány závazným návrhem smlouvy o dílo, 
který je uveden v příloze č.3 této zadávací dokumentace. 

 

10.   Lhůta, místo a způsob pro předkládání nabídky 

10.1 Lhůta pro předkládání 

Lhůta pro předkládání nabídek  končí dne 4.4.2016 ve 12:00 hod.  

10.2 Místo podání nabídky 

Místem podání nabídky je sídlo zadavatele: Město Příbor, městský úřad, náměstí Sigmunda Freuda 19,  
742 58 Příbor 

10.3 Způsob podání nabídky 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to osobně nebo poštou, přičemž rozhodující bude datum přijetí 
nabídky zadavatelem, nikoliv datum jejího odeslání. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky společně s nápisem 
„NEOTEVÍRAT“.  
Na obálce musí být současně uveden název a adresa uchazeče. 
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Podáním nabídky uchazeč vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této Zadávací dokumentace. 

Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky – elektronickou cestou. 
 

11.   Termín otevírání obálek 
Otevírání obálek se uskuteční dne 4.4.2016, otevírání obálek je neveřejné.  

 

12.   Ostatní podmínky 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadat k realizaci pouze část díla. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.  
Zadavatel nehradí náklady na účast uchazeče ve výběrovém řízení.  
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.  
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Uchazeč, který nesplní podmínky dané touto zadávací dokumentací včetně jejích příloh, bude z účasti 
v zadávacím řízení vyloučen. 
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 30. 5. 2016.  
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a soutěž zrušit. 
Toto zadání bylo odsouhlaseno v Radě města Příbora dne 15.3.2016. 

 

 

 
V Příboře dne 16.3.2016     Za zadavatele: Ing. Bohuslav Majer  v.r. 

         starosta 


