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Město Příbor 
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19 

Výzva k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníků na ulici Svatopluka Čecha 

Předmět zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní provedení díla 
„Rekonstrukce chodníků na ulici Svatopluka Čecha“ v rozsahu 
stanoveném projektovou dokumentací ve fázi Technická pomoc 
zhotovenou společností Projekční a inženýrská činnost 
Groman a spol., s. r. o., Bezručova 879,742013  STUDÉNKA: 

• Předmět zakázky je podrobně specifikován projektem, 
výkazy výměr a obchodními podmínkami zadavatele, 
jež jsou součástí zadávací dokumentace zakázky. 

Název zadavatele: Město Příbor 

Sídlo zadavatele: nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

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, Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor 
tel.: 556 455 453, e-mail: silar@pribor-mesto.cz 
Zde mohou zájemci požádat o poskytnutí zadávací 
dokumentace. 

Lhůta pro podávání nabídek: 20.04.2018 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: Předmět díla zahrnuje tyto práce: 
• odstranění původního krytu chodníků a obrub včetně 

podsypných vrstev 

• zřízení nových konstrukčních vrstev chodníků včetně 
finální vrstvy tvořenou ze zámkové dlažby  

• podél betonových obrub bude zřízen dvouřádek ze žulové 
kostky a doplněn pásem ze živičného krytu 

Předpokládaný termín plnění: květen – srpen 2018 

Místo plnění: ulice Svatopluka Čecha, Příbor 

Hodnotící kritéria: jediným kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH 
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Požadavky na prokázání 
kvalifikačních předpokladů 
uchazeče o veřejnou zakázku: 

• Základní způsobilost: 
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou 
základní způsobilost dle §74 zákona č.134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek 

• Profesní způsobilost: 
- 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 

• Technická kvalifikace: 
Uchazeč uvede seznam nejméně 3 zakázek obdobného charakteru 
(rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch) realizovaných uchazečem za 

posledních 5 let, včetně referencí a kontaktu na objednatele. Seznam musí 
obsahovat dobu a finanční rozsah prováděného díla a musí být 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.  
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud předložený 
seznam zakázek bude obsahovat alespoň 3 zakázky v objemu každá 
min. 1,5 mil. Kč bez DPH. 

Způsob podání nabídky: • Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků 
na ulici Svatopluka Čecha“ 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 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 písemný návrh smlouvy o dílo 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Návrh smlouvy o dílo musí zcela akceptovat obchodní 
podmínky zadavatele, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. 

• Uchazeč předloží ve své nabídce vyplněné rozpočty (výkazy 
výměr), a to v písemné i elektronické podobě (na CD-R 
v editovatelném formátu xls). 

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny 

• Uchazeč je povinen nacenit všechny části díla. 

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

• Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním 
příslušných výkazů výměr (nutno ocenit každou položku), 
které jsou součástí zadávací dokumentace (příslušné přílohy). 
Jakákoli změna ve výkazech výměr – v jednotkách či obsahu 
jednotlivých položek – je způsobilá k vyřazení nabídky 
z hodnocení a k následnému vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný 
výkaz výměr. 

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

Další informace k zakázce: • Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku do uzavření 
smlouvy o dílo zrušit. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zadat k plnění jen část díla. 

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

• Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu do 31.05.2018 

• Zadávací dokumentaci tvoří: 
1. Výzva k podání nabídky (tento dokument) 
2. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) 
3. Projektová dokumentace 
4. Rozpočet - výkazy výměr 
5. Čestné prohlášení 

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

Schválení zadání: • Toto zadání bylo odsouhlaseno Radou města Příbora dne 
04.04.2018. 

Ing. Bohuslav Majer v. r. 
starosta    „otisk razítka“   V Příboře dne 09.04.2018 


