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Výzva k podání nabídky 

k veřejné zakázce malého rozsahu 
 

 

Název zakázky: „Stavební úpravy radnice – prostor po spořitelně“ 

Předmět zakázky  Veřejná zakázka na stavební práce 

Název / obchodní firma 

zadavatele: Město Příbor 

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

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, její telefon a e-

mailová adresa: 

Ing. Bohuslav Majer, starosta města, 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: 

Ing. Ivan Viskupič, MÚ Příbor, II.patro, kancelář č.14 

tel.: 556 455 456, e-mail: viskupic@pribor-mesto.cz  

 

Zde si mohou zájemci vyzvednout zadávací dokumentaci (CD). 

 

Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta výhradně v elektronické 

podobě na nosiči CD anebo bude zaslána elektronickou poštou.  

Lhůta pro podávání nabídek: 9.10.2017 do 10:00 hod., rozhodující je čas podatelny zadavatele 

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

podatelna. 

Popis předmětu zakázky a 

specifické požadavky zadavatele 

na realizaci zakázky: 

Projekt řeší přebudování prostor bývalé spořitelny v 1.NP radnice 

a taktéž upravuje stávající prostory finančního odboru a 

podatelny.  Prostor bývalé spořitelny bude rozdělen příčkami a 

budou zde 3 nové kanceláře. Dále bude upraven bývalý prostor 

trezoru spořitelny, kde bude nově umístěna evidence obyvatel. 

Součástí projektu je vybudování WC pro tělesně postižené. 

V prostoru pokladny bude nově vybudována nová dělící příčka a 

pracoviště bude přizpůsobeno požadavkům pro ochrany osobních 

údajů a práce pokladny. V neposlední řade bude vyměněna 

prosklená stěna s vývěskami od podloubí. Nová prosklená stěna 

bude v horní části se sklopnými a bude umožňovat přímé větrání 

místností přilehlých podloubí. Nově bude řešena klimatizace 

prostor a bude upravena elektroinstalace. 

 

Dodavatel projektové dokumentace: Ing.arch. Pavel Ksenič, 

K Lomům 383, 748 01 Hlučín.  
 

Dílo bude realizačně rozděleno na 2 části. 

Nejdřív bude rekonstruován celý jižní trakt v návaznosti na 

dočasnou příčku na schodišti, a to s výjimkou místnosti č. 108, 
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která bude rekonstruována ve druhé části. Poté bude příčka 

odstraněna a budou dokončeny práce v severní části.  

 

Toto opatření platí s ohledem na plánovaný termíny voleb (2 

kola prezidentských voleb) a termíny ročních finančních 

uzávěrek. 

Předpokládaný nejdříve možný termín předání staveniště 2. 

části: k 15.2.2018. Předání staveniště pro realizaci 2. části díla 

je podmíněno převzetím provozuschopné 1. části stavby 

objednatelem. 
 

• Zadavatel požaduje, aby byla stavba realizována za plného 

provozu radnice 

• Zhotovitel stavby zabezpečí a vybuduje technické opatření, 

které zabrání pronikání prachu do celé budovy -  dočasná 

příčka na schodišti. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo omezit činnost zhotovitele 

v případech nadměrné hlučnosti prací a požadovat tyto práce 

provádět mimo termíny významných jednání města  

• Práce zhotovitele mimo pracovní dobu úřadu a o víkendech je 

možná s podmínkou oznámení prací zhotoviteli a 

zabezpečení samostatného přístupu do budovy 

• Revizní zprávu elektroinstalace zpracuje osoba schválená 

objednatelem  

• Zadavatel požaduje, aby zhotovitel pro provádění drážek 

v omítkách (elektroinstalace a vzduchotechnika) výhradně 

používal frézku s odsáváním 

Předmět zakázky je podrobněji specifikován projektovou 

dokumentací, výkazem výměr a obchodními podmínkami zadavatele 

(návrh smlouvy o dílo), jež jsou součástí zadávací dokumentace 

zakázky. 

Předmětem plnění je rovněž zhotovení projektové dokumentace 

skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, včetně vyhotovení 

v elektronické podobě na CD. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč bez. DPH: 
2 700 000,- Kč 

Záruční doba: 60 měsíců 

Lhůta plnění / časový 

harmonogram plnění / doba 

trvání zakázky: 

Předpokládaná doba plnění díla: zadavatel požaduje, aby bylo dílo 

dokončeno nejpozději do 5 ti měsíců ode dne předání staveniště 

dodavateli. 

Místo plnění / převzetí plnění: náměstí Sigmunda Freuda č. 19, Příbor, 742 58 

Hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 

nabídková cena, vypočtená podle požadavků zadavatele.   
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Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí 

jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako 

nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabízenou 

cenou. 

 

Požadavky na prokázání 

kvalifikace uchazeče o veřejnou 

zakázku: 

 

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 min. 3 zakázek obdobného charakteru 

realizovaných za období 2015–2017 

•  

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. 

Požadavky na formální 

zpracování: 

• Nabídka musí být zadavateli podána v písemné i elektronické 

formě (na CD-R ve formátu *.xls). 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 vyplněný krycí list nabídky  

• Nabídka musí obsahovat písemný návrh smlouvy podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh musí zcela 

akceptovat obchodní podmínky zadavatele, podané formou návrhu 

smlouvy o dílo a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Od těchto obchodních podmínek se v nabídce nelze odchýlit. 

• Nabídka uchazeče musí obsahovat závazný harmonogram, 

z kterého bude zřejmý postup výstavby – realizace stavby s 

rozdělením stavby na 2 části 

• Uchazeč předloží jméno odborného vedoucího stavby 

(stavbyvedoucího), který bude stavbu provádět, včetně uvedení jeho 

zkušeností podaných formou profesního životopisu. Osoba 

stavbyvedoucího může být měněna pouze se souhlasem objednatele. 

• Uchazeč ve své nabídce uvede seznam subdodavatelů, kteří 
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se na plnění zakázky budou podílet finančním objemem větším než 

300 tis. Kč bez DPH 

 

Požadavky na způsob zpracování 

nabídky a 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 (nutno ocenit každou položku 

v samostatných výkazech výměr jednotlivých profesí), který je 

součástí této zadávací dokumentace. 

• Pokud uchazeč shledá nejasnosti v zadávací dokumentaci, 

obrátí se písemnou formou s dotazem o objasnění na zadavatele. Toto 

může učinit nejpozději do 5.10.2017. K dodatečným dotazům nebude 

přihlíženo. 

 

 

Další informace k zakázce: 

• Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku do uzavření 

smlouvy zrušit. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zadat pouze část díla. 

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

• Pokud uchazeč nesplní formální požadavky uvedené v oddílu 

Požadavky na formální zpracování, může jej zadavatel vyloučit z 

hodnocení 

• Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 60 dní od konce lhůty 

pro podání nabídek. 

• Zadávací dokumentaci tvoří: tato výzva, projektová 

dokumentace, výkaz výměr a obchodní podmínky (návrh smlouvy o 

dílo) a krycí list nabídky. 

 

 

 

26.9.2017 

 

 

„otisk razítka“ 

 

 

……………………………… 

Ing. Bohuslav Majer v.r. 

starosta města 
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KRYCÍ LIST - NABÍDKA UCHAZEČE DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Veřejná zakázka 

Zadavatel: Město Příbor 
náměstí Sigmunda Freuda č. 19, Příbor, 742 58 

Název zakázky: „Stavební úpravy radnice – prostor po spořitelně“ 

II. Uchazeč 

Právnická osoba 
 

Název / firma:       
Právní forma:       
IČ:       
DIČ:       
Sídlo:       

Fyzická osoba 
 

Jméno a příjmení:       
Obchodní firma:       
Datum narození:       
Bydliště:       
Místo podnikání:       
IČ:       
DIČ:       

III.  Kontaktní údaje o uchazeči 
Jméno pracovníka 
pověřeného 
věcným jednáním 
ohledně této 
veřejné zakázky: 

      

tel.:       fax:            

e-mail:       

IV.  Nabídková cena 
Cena celkem bez 

DPH 
DPH       % DPH       % Cena celkem s DPH 

      Kč       Kč       Kč       Kč 

Plátce DPH                            Neplátce DPH                         

VIII. Datum a Podpis 

V       dne      .     .20      

Podpis osob/y oprávněných/é jednat 
jménem či za uchazeče:  

Titul, jméno, příjmení:       

Funkce:       


