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VÁŠ DOPIS    

ZE DNE:    

    
Č.J.: 7399/2013/Li OISM-1824/2012   

VYŘIZUJE: Bc. Martina Limberková   

TELEFON: 556 455 456    

E-MAIL: limberkova@pribor-mesto.cz   
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MěÚ Příbor   
OVS 
  
 
    

 

Výzva k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
 

Název zakázky: Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní síně 

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. Milan Strakoš, starosta města, 556 455 400 
e-mail: star@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

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

Bc.Martina Limberková, MÚ Příbor, II.patro, kancelář č.14 
tel.: 556 455 456, e-mail: limberkova@pribor-mesto.cz  
Zde si mohou zájemci vyzvednout zadávací dokumentanci. 

Lhůta pro podávání nabídek: 
15.7.2013 do 11:00 hod.,  
rozhodující je čas podatelny zadavatele 

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

Popis předmětu zakázky: 

• Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní provedení 
díla – „Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní síně“ 
v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zhotovenou 
Ing. arch. Tomášem Šonovským, Teslova 2,  
702 00 Ostrava 1; 
Tomášem Plandorem, Politických vězňů 3, 742 58 Příbor 
• Dílo je rozděleno na části - stavební část, elektroinstalace 
• Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou 
dokumentací, výkazem výměr a obchodními podmínkami 
zadavatele, jež jsou součástí zadávací dokumentace zakázky. 
• Předmětem plnění je rovněž zhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla v jednom 
vyhotovení, včetně vyhotovení v elektronické podobě na 
CD. 
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Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč bez DPH: 

1.200.000,- Kč 

Záruční doba: 60 měsíců 

Lhůta plnění  / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Předpokládaná doba plnění díla: 60 kalendářních dní 
Předpokládaný termín plnění díla: srpen - říjen 2013 

Místo plnění / převzetí plnění: Budova radnice, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

Hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena 

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 2010 – 2013 
 

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 na samostatném listě 
uvedenou nabídkovou cenu v rozdělení na jednotlivé části 
díla uvedené v popisu předmětu zakázky (viz výše) 
a nabídkovou cenu za kompletní dílo v českých korunách 
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v členění bez DPH, DPH a s DPH, stanovenou podle 
výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. 

• Nabídka musí obsahovat písemný návrh smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Návrh musí zcela akceptovat obchodní podmínky 
zadavatele, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Od těchto obchodních podmínek se nelze 
odchýlit. 

 

Požadavky na způsob 
zpracování 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. 
  

Prohlídka místa plnění 

• Zadavatel umožňuje uchazečům prohlídku místa 
plnění, a to dne 8.7.2013. Sraz účastníků je v 10:00 hod. 
před Městským úřadem v Příboře. 

• Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně 
k seznámení dodavatelů se stávajícím místem a s jeho 
technickými a provozními parametry 
• Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci 
dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na 
ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání 
veřejné zakázky podstatné. 
• Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou 
nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací 
dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz 
písemně a zadavatel zveřejnit odpověď. 

 

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. 

• 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). 

 

 
 
Ing. Milan Strakoš  
starosta města 
 


