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Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
 

Správa majetku města Příbor s.r.o. vyhlašuje v souladu se směrnicí Správy majetku města Příbora 
č.1/2013 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 

 

„Výměna odpadního potrubí bytového domu č.p. 1486 -1488 U Tatry  v 
Příboře“ 

 
          1.  Předmětem výzvy je zpracování nabídky na akci ,,Výměna odpadního potrubí bytového   
                              domu č.p. 1486 -1488 U Tatry  v Příboře“ 
             Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o    
              veřejných zakázkách. 
 

1. Předmět díla zahrnuje tyto práce: 
-  Demontáž stávajícího odpadního potrubí z cementoazbestu průměr 100 mm 

včetně jeho likvidace na skládku. 
- Dodávka a vlastní montáž nového odpadního potrubí HT systému v šachtě 

energetických rozvodů včetně napojení na stávající odpady z WC ( flexibilní 
manžety), koupelny a kuchyně jednotlivých bytů. 

- Demontáž a zpětná montáž WC  
- Do ceny nutno zahrnout reservu - u 20%  z celkového počtu demontovaných 

WC bude nutno opravit kotvení WC k podlaze např. zrezivělé a ukroucené 
šrouby. 

- Instalace nových WC  combi ( 10% z celkového počtu tj. 8 ks), které bude 
nutno vyměnit v případě stávajícího poškození ( např. prasklá mísa apod). 

- Demontáž a zpětná montáž zadní stěny WC  - 2 m2  ( umakartové jádro),  
- Dále je nutno ocenit demontáž a zpětnou montáž zadní stěny WC , které jsou 

po rekonstrukci zděné ( nebo sádrokarton) a obložené obklady – jedná se o 
cca 20% bytů, tj. 16 bytů – plocha zadní stěny 2 m2 . 

- Délky a rozměry potrubí: počet bytů ( WC) – 80, z toho č.p. 1486 -  24 bytů 
                                                                                           č.p. 1487 – 32 bytů 
                                                                                           č.p. 1488 -  24 bytů 
 
Počet odpadních stoupaček v jednotlivých č.p.: č.p. 1486 – 3 stoupačky 
                                                                             č..p. 1487 – 4 stoupačky 
                                                                             č..p. 1488 -  3 stoupačky   
 
Délka odpadního potrubí od podlahy sklepa po strop posledního bytu je 26 m 
( 1 stoupačka) x10 stoupaček = 260 m. 
Průměr nového odpadního potrubí je 100 mm, materiál HT. 

- Prostupy podlahou a stropem budou vyplněny protipožární pěnou a začištěny 
cementovým potěrem 
    

- Úklid a likvidace odpadu odvozem na skládku 



  

 

-  Případné stavební úpravy nad rámec výše uvedených prací budou účtovány 
zhotovitelem individuálně na základě odsouhlasení rozsahu prací 
objednatelem.  

            
 

2. Předpokládaný termín realizace:  06/2013 
 

3. Nabídka musí obsahovat: 
- Obchodní jméno a přesnou adresu uchazeče 
- Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 
- Reference – seznam min. 5 stavebních akcí obdobného charakteru realizovaných uchazečem 

za poslední tři roky 
- Nabídková cena bude stanovena formou položkového rozpočtu a to bez DPH  a včetně DPH a 

to na každý vchod ( č.p.) zvlášť. 
- Záruku za celé dílo v délce minimálně 60-ti měsíců 

             
      Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, kterou tvoří: 

o tato výzva 
o případná prohlídka na místě samém 

 
4. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena  

 

5. Prováděné práce nebudou zadavatelem zálohovány. Zadavatel umožňuje  fakturaci po 
ucelených částech ( 1 vchod) schopných provozu. Faktury budou uhrazeny  po odstranění 
případných vad a nedodělků.  Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

6. Doba provádění díla je maximálně 20 pracovních dnů, penále za nedodržení termínu 
realizace díla je stanoveno na 1 000,- Kč za každý den prodlení (bude  uvedeno v návrhu 
smlouvy o dílo) 

 
7. Zájemci o prohlídku místa plnění si mohou prohlídku dohodnout na adrese : Správa 

majetku města Příbor s.r.o., 742 58 Příbor, ing. Vladimír Bajnar tel. 556720745, 
739089756, e-mail: bajnar@smmp.cz 
 

8. Obálky s nabídkami se podávají osobně nebo doporučeně poštou  v písemné formě 
do 20.5.2013 do 13.00 hod na výše uvedené adrese. Za rozhodující pro doručení nabídky 
je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. 

 

9.  Obálka musí být řádně uzavřena, proti neoprávněné manipulaci zajištěna přelepením, 
přes uzavření opatřena razítkem nebo podpisem uchazeče a označena výrazně názvem: 

Výměna odpadního potrubí bytového   domu č.p. 1486 -1488 U Tatry  v Příboře“ 
    -  NEOTEVÍRAT. 

 
10. 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. 

 

11.  Nabídky předložené po lhůtě uvedené v bodě 8) nebudou do soutěže přijaty. Doplňování   
nabídky po lhůtě není přípustné. 

 

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

 

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



  

 

 
14.  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 
- zadat jen část veřejné zakázky 
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a soutěž zrušit 

 

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

 

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

 

  
 
 
 
V Příboře dne 7.5.2013 
 
 
Ing. Vladimír Bajnar 
 ředitel SMMP s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             


