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

 
 

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 

 
„Výměna PVC na schodišti bytového domu č.p. 1483, 1484 a 1486 U Tatry 

v Příboře“ 
 

Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. Předmětem výzvy je zpracování nabídky na akci ,,Výměna PVC na schodišti bytového domu 
č.p. 1483,1484 a 1486 U Tatry  v Příboře“ 

 
2.  Předmět díla zahrnuje tyto práce: 

 
- Demontáž stávajícího PVC včetně jeho likvidace na skládku 
- Dodávka a vlastní pokládka včetně lepení PVC . 
- Specifikace PVC:  heterogenní PVC třídy 34/43, celková tloušťka 2 mm, tloušťka 

nášlapné vrstvy 0,8 mm ( barva dle výběru objednatele) 
- Plochy a rozměry : celková plocha pro pokládku PVC ( podesty + mezi podesty + 

schodové stupně) v rozsahu 166 m2 ( z toho plochy podest 97 m2, počet schod 
stupňů 129 ks), celková délka schodových stupňů pro stanovení spotřeby PVC 
schodových hran je 155 mb, celková délka PVC soklu na podestách a mezi 
podestách je 115 m 

- Dodávka a montáž PVC soklu bude provedena pouze na podestách a mezi 
podestách 

- Zbroušení starého lepidla a případné opravy hran schodových stupňů 
- Vyrovnání podest i schodů nivelační stěrkou včetně přebroušení 
- Úklid a likvidace odpadu odvozem na skládku 
- Zajištění větrání schodiště po dobu lepení PVC 

 
           Výše uvedené plochy a rozměry platí pro 1 vchod ( č.p.). Všechny tři vchody jsou  
           rozměrově  stejné. 

 
3.  Předpokládaný termín realizace:  07- 08/2014 

 

      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 
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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 uchazečem realizovaných za   
   poslední 3 roky, prováděných danou technologií. 

 
      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  
 
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
- Nabídková cena bude stanovena formou položkového rozpočtu a to bez DPH  a včetně DPH a to 

na každý vchod ( č.p.) zvlášť. 

- Prováděné práce nebudou zadavatelem zálohovány. Zadavatel umožňuje  fakturaci po ucelených 
částech ( 1 vchod) schopných provozu. Faktury budou uhrazeny  po odstranění případných vad a 
nedodělků.  Splatnost faktur 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. 
 
 

7.  Prohlídka místa plnění 
 

Uchazeči si mohou dohodnout prohlídku předmětu a místa plnění se zadavatelem na tel.  
556 723 787, 556 713 042, 737 405 595   nebo e- mailem : bohacova@smmp.cz 

 
         8.  Hodnotící kriterium 
 

        Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 

 

   9.   Další informace k zakázce 
 

•••• Obálky s nabídkami se podávají osobně nebo doporučeně poštou  v písemné formě   
do 24.2.2014 do 13.00 hod na  adrese Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 
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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: 
„Výměna PVC na schodišti bytového domu č.p. 1483,1484 a 1486 U Tatry 
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. 

 

• Nabídky předložené po lhůtě uvedené v bodě 7) nebudou do soutěže přijaty. Doplňování 
nabídky po lhůtě není přípustné. 

 
 

• 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  04.02.2014. 
 
 
 
V Příboře dne 07.02.2014 
 
Ing. Vladimír Bajnar 
výkonný ředitel SMMP s.r.o. 


