
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 na stavební práce na akci 

 
„Rekonstrukce elektroinstalace v domě  č.p. 1300-1303 ul. Fučíkova v 

Příboře“ 
 

Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o                
veřejných zakázkách. 
 

1. Předmětem výzvy je zpracování nabídky na akci ,,Rekonstrukce elektroinstalace 
v domě č.p. 1300-1303 ul. Fučíkova v Příboře“ 

 
2. Předmětem díla je rekonstrukce HDV a  elektroinstalace ve společných částech domu  

včetně doplnění zásuvkových okruhů v bytech dle projektové dokumentace, 
zpracované firmou Projekce Elektro,Politických vězňů 3, Příbor, která je součástí 
tohoto zadání. 
Specifikace prací v jednom vchodě ( č.p.): 

 
• Nový přívod z hlavního rozvaděče k jednotlivým bytovým rozvodnicím 
• Rekonstrukce hlavního rozvaděče  
• Doplnění zásuvkových rozvodů v bytech 
• Rekonstrukce elektroinstalace ve společných částech domu dle PD 

             
3. Předpokládaný termín realizace:  06- 07/2014 

 

      4.  Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče : 

 
•••• Základní kvalifikační předpoklady  

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, z 
jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní 
kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách 

 
•••• Profesní kvalifikační předpoklady  

- 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 
 
 

•••• Reference 
-   uchazeč uvede seznam nejméně 5 staveb podobného charakteru 
uchazečem realizovaných za poslední 3 roky 

 
        5.  Nabídka musí obsahovat 
 



- Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na 
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

                        -  Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
         -   Nabídka musí obsahovat obchodní jméno a přesnou adresu uchazeče, jméno   
             osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail. 

                  -   Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou   
                      oprávněnou jednat jménem uchazeče. Písemný návrh smlouvy o dílo musí     
                      zcela  akceptovat obchodní podmínky a musí být v souladu se zadávací   
                      dokumentací. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací            
                     dokumentace, se nelze odchýlit 

                       -  Jakákoli změna v návrhu smlouvy o dílo nebo nenacenění některé části 
zadání jsou důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a následné vyloučení 
uchazeče ze zadávacího řízení. 

      6. Rozsah zadávací dokumentace 
 
           Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, kterou tvoří: 

o tato výzva 
o projektová dokumentace zpracovaná firmou Pojekce Elektro, Politických vězňů 3, 

Příbor 
o obchodní podmínky zadavatele- smlouva o dílo 

 
Zájemci o VZ obdrží  zadávací dokumentaci v elektronické podobě na vyžádání na 
adrese : Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor, ing. 
Vladimír Bajnar,tel. 739089756, 556 723 787, e-mail: bajnar@smmp.cz nebo 
potuckova@smmp.cz 
 

      7.  Prohlídka místa plnění 
 

 Uchazeči si mohou dohodnout prohlídku předmětu a místa plnění se zadavatelem na tel.  
 556 713 042, 739 089 756   nebo e- mailem : bajnar@smmp.cz 

 
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
 
- Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním příslušného výkazu výměr 

(nutno ocenit každou položku), který je součástí zadávací dokumentace (příslušné 
přílohy). Jakákoli 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. 

 

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

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

9.  Hodnotící kriterium 
 



     Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena  
 
10. Další informace k zakázce 

 
•••• Obálky s nabídkami se podávají osobně nebo doporučeně poštou  v písemné formě   

do 08.04.2014 do 13.00 hod na  adrese Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 
742 58 Příbor. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem. 

 

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

        „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1300-1303 ul. Fučíkova v Příboře“ -      
       NEOTEVÍRAT. 

 
• 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. 

 
•  Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu do 31.7.2014 

 
 

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

 
• 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 

 

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

 

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

 

• Toto zadání bylo odsouhlaseno v Radě města Příbora dne 18.3.2014. 
 
 
Příbor   19.3.2014 
 
 
 
Ing. Vladimír Bajnar 
výkonný ředitel SMMP s.r.o. 
 
 


