
 
 
 

Město Příbor 

náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
 
 

Výzva k podání nabídky 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

 

Název zakázky: 
Zastavitelná plocha Z43, k.ú. Příbor  - projektová 

dokumentace – DSP, DPS. 

Předmět zakázky: 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci 
staveb 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 58 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její telefon 
a e-mailová adresa: 

Ing. Bohuslav Majer, starosta města 
tel.: 556 455 400, e-mail: starosta@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa: 

Emil Šilar a Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy 
majetku 
tel.: 556 455 453, 556 455 457, e-mail: silar@pribor-
mesto.cz ,  romer@pribor-mesto.cz 
Zde mohou zájemci požádat o poskytnutí zadávací 
dokumentace. 

Lhůta pro podávání nabídek: 
29.08.2016 do 12:00 hod., 
rozhodující je datum a čas doručení na podatelnu 
zadavatele. 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor, podatelna 

Popis předmětu zakázky: 

Dokumentace pro stavební povolení veřejné infrastruktury 
předmětné lokality včetně stanovení regulativů pro 
budoucí zástavbu, projednání dokumentace s dotčenými 
orgány a správci inženýrských sítí, shromáždění vyjádření 
dotčených orgánů ke stavebnímu řízení a sestavení 
projektové dokumentace DSP podle vyhlášky č.499/2006 
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Sb. v platném znění. 
Dokumentace pro realizaci staveb dle přílohy č. 9 vyhl. č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Vše v rozsahu umožňujícím zadat 
veřejnou zakázku na stavební práce dle vyhl. č. 231/2012 
Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 
zakázky na stavební práce. 

Lhůta plnění: 

DSP - do 90-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy včetně 
dodání všech vyjádření potřebných pro podání žádosti o 
stavební povolení 
DPS – do 30-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní 
moci stavebního povolení  

Hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena včetně DPH 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace uchazeče  
o veřejnou zakázku: 

Základní kvalifikační předpoklady  

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu  prohlášení podle §53 zákona 
č.137/2006 Sb. 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 

Technické kvalifikační předpoklady 

- uchazeč uvede seznam nejvýznamnějších jím 
zpracovaných zakázek obdobného charakteru (DÚR, 
DSP, DPS  veřejné infrastruktury)  za poslední 3 roky 
(min. 3 zakázky) 

Způsob podání nabídky: 

• Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a nápisem 
„NEOTEVÍRAT“ na adresu: Město Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

• Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení 
uchazeče a jeho adresa 

• Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele 
vždy v pracovní dny od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 
14:00 hod. 
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Ing. Jaroslav Šimíček, v.r. 
vedoucí odboru ISM     „otisk úředního razítka“  
 
V Příboře dne 10.08.2016 

Obsah nabídky: 

• Podepsaný krycí list nabídky, v němž bude uvedeno 
obchodní jméno a přesná adresa uchazeče, jméno 
osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, 
jméno, telefon, e-mail kontaktní osoby, celková 
nabídková cena  v členění bez DPH a včetně DPH 

• Doklady prokazující splnění kvalifikace 

• Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče 

Požadavky na formální 
zpracování: 

• 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. 

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny 

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

• V ceně díla  budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče, 
související s plněním veřejné zakázky. 

• Nabídková cena bude stanovena jako maximálně 
přípustná a nelze ji v žádném případě překročit 
(výjimkou je zákonem stanovená změna sazby DPH). 

Další informace k zakázce: 

• Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku do 
uzavření smlouvy o dílo zrušit. 

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

• Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu do 31.10.2016 

• Zadávací dokumentaci tvoří: 
- tato výzva k podání nabídky 
- územní rozhodnutí o umístění stavby „ZASTAVITELNÁ 

PLOCHA 43 k.ú. Příbor – projektová dokumentace“ 
vydané Stavebním úřadem v Příboře dne 24.02.2016 

- DÚR stavby „ZASTAVITELNÁ PLOCHA 43 k.ú. Příbor – 
projektová dokumentace“ 

•••• Projednání dokumentace s vlastníky dotčených 
pozemků zajistí zadavatel. 

•••• Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů 
spojených s účastí v této veřejné zakázce.  

•••• Předložené nabídky se nevracejí. 

Schválení zadání: 
Toto zadání bylo odsouhlaseno v Radě města Příbora dne 
10.08.2016. 


