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Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
Město Příbor vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a na základě směrnice rady města č. 2/2015 veřejnou zakázku na stavební práce na akci 

 „Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor - III“ 
1. Předmětem výzvy je zpracování nabídky na akci „Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor - III“  

2. Předmět díla zahrnuje tyto práce: 
• odstranění původního krytu komunikace včetně podsypných vrstev 
• zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace včetně finální vrstvy tvořenou ze 

žulové kostky případně oblázkové dlažby  
• zhotovení středového odvodňovacího žlabu ze žulové kostky včetně rekonstrukce 

dvou uličních vpustí  

3. Předpokládaný termín realizace: duben  - květen 2017 

4. Nabídka musí obsahovat: 
- Obchodní jméno a přesnou adresu uchazeče 
- Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 
- Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním příslušného výkazu výměr 

(nutno ocenit každou položku), který je součástí zadávací dokumentace (příslušné 
přílohy). Jakákoliv změna ve výkazu výměr – v jednotkách či obsahu jednotlivých 
položek – je způsobilá k vyřazení nabídky z hodnocení a následného vyloučení 
uchazeče ze zadávacího řízení. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný výkaz 
výměr. Je-li ve výkazu výměr uvedena neplatná sazba DPH, bude uchazečem 
nastavena sazba DPH dle zákonných norem platných k datu pro podání nabídky. 

- Seznam prací, které bude dodavatel zajišťovat subdodavatelsky, včetně uvedení 
subdodavatelů (změna subdodavatelů v průběhu provádění prací není možná 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele)  

- Návrh smlouvy o dílo – pro uchazeče závazný 
- Dodavatel předloží ve své nabídce vyplněný rozpočet (výkaz výměr), a to v písemné 

i elektronické podobě (na CD-R v citovatelném formátu *.xls *).  
- Minimální záruku za celé dílo v délce 60-ti měsíců.  

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, kterou tvoří: 
o projektová dokumentace 
o katastrální snímek 
o slepý rozpočet 
o tato výzva  
o ortofoto 
o návrh smlouvy o dílo 

5. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena  

6. Prováděné práce nebudou zadavatelem zálohovány. Financování akce bude uskutečněno po 
dokončení stavby na základě odsouhlasení provedených prací. Výše fakturace konečné faktury 
bude do 90% rozpočtových nákladů. Zbývající část 10% bude uvolněna po dokončení stavby 
a předání díla viz smlouva o dílo. Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne doručení objednateli. 
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Lhůta realizace 60 kalendářních dní, penále za nedodržení termínu realizace díla 500,-Kč za 
každý den prodlení. 

7. Zájemci o zakázku si mohou vyzvednout podklady pro zpracování nabídky na adrese: 
Městský úřad Příbor, odbor investic a majetku města, Emil Šilar, náměstí Sigmunda Freuda 
19, 742 58 Příbor, tel. 556 455 453, e-mail: silar@pribor-mesto.cz. 
Obálky s nabídkami se podávají osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě 
do 03.01.2017 do 9.00 hod na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 
19, 742 58 Příbor. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem. 

8. Obálka musí být řádně uzavřena, proti neoprávněné manipulaci zajištěna přelepením, 
přes uzavření opatřena razítkem nebo podpisem uchazeče a označena výrazně názvem: 
„Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor - III“ - NEOTEVÍRAT. 

9. Poslední 2 pracovní dny před termínem, tj. dnem odevzdání obálek s nabídkami, se informace 
nesdělují. Informace o uchazečích, kterým byly poskytnuty zadávací podklady, se neposkytují. 

10. Nabídky předložené po lhůtě uvedené v bodě 7) nebudou do soutěže přijaty. Doplňování 
nabídky po lhůtě není přípustné. 

11. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na cenu nabídky. 

12. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných 
se soutěžními. Tyto podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.  

13. Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- na zjištění referencí o uchazeči, 
- získávat  informace o činnosti uchazeče, 
- zadat k realizaci pouze část díla, 
- vyloučit uchazeče, u kterého byly v nabídkové ceně zjištěny chyby mající vliv 

na nabídkovou cenu, 
- vyloučit uchazeče, který nesplní podmínky dané v této výzvě 
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a soutěž zrušit. 

14. Zadavatel akce oznámí písemně výsledek soutěže všem uchazečům, kteří podají nabídku 
a nebudou ze soutěže vyloučeni. 

15. Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v této veřejné zakázce. 
Předložené nabídky se nevracejí. 

Ing. Jaroslav Šimíček, v.r. 
vedoucí odboru ISM     „otisk úředního razítka“  
 
 
V Příboře dne 30.11.2016 
 


