
 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
 

Správa majetku města Příbor s.r.o. vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci 
 

„Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře – II. etapa“ 
 

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

 

1. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a 
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby  
 „Rekonstrukce  teplovodu v lokalitě ulic  Npor. Loma v Příboře – II. etapa“ dle této zadávací 
dokumentace a projektové dokumentace , zpracované firmou Thermia K+S, s.r.o.., 28. Října 168, 709 00 
Ostrava – Mar. Hory . 

Součástí předmětu veřejné zakázky bude rovněž : 
- vytyčení inženýrských sítí 
- splnění podmínek  správců inž. sítí uvedených v dokladové části PD 
- zajištění dopravního značení po dobu stavby dle PD, řádné označení výkopu  
      zábranou 

            -    vyřízení povolení k užívání veřejného prostranství (chodn. těleso a místní  

                  komunikace) na odboru investic a správy majetku na MěÚ v Příboře  

           -     provedení všech nezbytných zkoušek dle platných norem potřebných ke   

                 zdárnému předání díla 

- dělení stávajícího demontovaného potrubí na délky 2 m a předání objednateli  
- předání objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 1x ve výkresové podobě a 1x  

v digitální podobě 
 

            Přesná specifikace prací je uvedena ve výše uvedené projektové dokumentaci a     
            výkazu  výměr. Součástí předmětu díla jsou všechny práce nezbytné ke kompletnímu     
            provedení díla. 
 

2. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 

 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanovuje následující termíny: 

Předpokládaný termín realizace: červen-srpen  2015 

Nejzazší termín dokončení a předání díla : 31.8.2015 

  

Průběžná lhůta realizace je hodnotícím  kriteriem  VZ   

Místo plnění veřejné zakázky: viz. PD ( ul. Npor.Loma, Příbor) 

 

3. Lhůty a adresa pro podání nabídek 

 



 

3.1 Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne  30.4.2015 v 11.00  hod. 

 

3.2 Adresa pro podání  nabídek 
Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu: 

Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118,  74258 Příbor 

 

3.3 Podání nabídky poštou 
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí pracovníkem 
zadavatele na adrese uvedené výše. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči. 

 

3.4 Vyzvednutí projektové dokumentace 

 

Uchazeči si mohou vyzvednout zadávací dokumentaci – projektovou dokumentaci osobně na adrese 
zadavatele v úřední dny od 8:00 do 11:30 hod a  od 12:00 do 17:00 hod, nebo po  telefonické dohodě ( tel. 
739 089 756). Finanční úhrada za poskytnutou dokumentaci činí 100,- Kč a bude uhrazena uchazečem při 
převzetí dokumentace oproti daňovému dokladu.  

   

4. Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky a výběr zhotovitele 

  

Základním kriteriem hodnocení VZ je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčím kriteriem hodnocení VZ jsou 
následující kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

                  Dílčí kritéria                                                                                Váha 

  

1. Výše nabídkové ceny  bez    DPH………………….……….80% 

2. Záruční lhůta v měsících……………………………………..5% 

3. Průběžná doba realizace ( ve dnech)………………………..5%  

4. Doba nástupu na odstranění havárie ( v hodinách)………..5% 

5. Sankce za nedodržení termínu nástupu na odstranění 

    havárie ……………………………….……………………….5%  

  

 

     

5.  Kvalifikační kritéria pro uchazeče o veřejnou zakázku 
  

5.1. Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: 

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 zákona  prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení 

b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona  prokáže uchazeč předložením originálu 
nebo ověřené kopie: 

-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán 



 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje 

 

c) Splnění ekonomických a finančních předpokladů podle § 55 zákona, prokáže uchazeč předložením 
ověřené kopie pojistné smlouvy, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč. 

 

d) Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56, odst 3, písm. a) uchazeč prokáže 
předložením seznamu akcí podobného charakteru s důrazem na dodávku a montáž předizolovaného potrubí, 
které zrealizoval za posledních 5 let, z toho nejméně 3 stavby, každá v minimálním rozsahu 3 mil. Kč vč. 
DPH. 

 

e) Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii: 

-dle §56 odst.4 zákona certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001 

- seznam vlastních zaměstnanců uchazeče s osvědčením o zkoušce svářeče EN 287-1-141 

- osvědčení – certifikát 1 výrobce předizolovaného potrubí opravňující uchazeče k montáži předizolovaného 
potrubí 

 

          

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Nabídková cena bude zpracována  jako celková bez  DPH a včetně  DPH v rozsahu položkového rozpočtu 
dle výkazu výměr a v rozsahu čl.1 této výzvy – Předmět veřejné zakázky. Cena bude zahrnovat veškeré 
práce, které jsou nutné pro zdárné provedení díla. 

 

Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou je do 31.12.2015 

 

7. Platební podmínky a podmínky, za kterých je možno překročit nabídkovou cenu 

7.1. Platební podmínky 

Splatnost faktur  je minim. 30 dnů . Zadavatel neposkytuje zálohy. Akce bude   profinancována na základě 
podepsaného předávacího protokolu . V případě, že dílo bude  při přejímce vykazovat závady, které nebrání 
provozu, vyhrazuje si zadavatel právo uhradit zhotoviteli pouze 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % 
uhradí zadavatel po odstranění všech těchto závad. 

7.2. Podmínky, za kterých je možno nabídkovou cenu překročit 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky 
dojde ke změnám sazeb DPH, nebo se vyskytnou práce nepostihnuté v projektové dokumentaci, nebo budou 
požadovány zadavatelem práce nad rámec zadaného rozsahu. Ocenění těchto prací bude provedeno 
v případě shody s položkami v nabídkovém rozpočtu v jednotkových cenách dle nabídkového rozpočtu, 
v případě ostatních dodávek a prací v cenách dle platného ceníku ÚRS. 

8. Prohlídka místa budoucího plnění 

8.1. Doba prohlídky místa budoucího plnění 



 

Místo budoucího plnění je volně přístupné. Zadavatel proto neorganizuje jeho prohlídku. 

9. Obsah a forma nabídek 

9.1. Forma nabídek 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárním zástupcem 
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení a bude 
uložena v uzavřené obálce, která bude označena  názvem zakázky „Rekonstrukce  teplovodu v lokalitě 

ulic Npor. Loma v Příboře – II. etapa“ a nápisem „Neotvírat“.  
 

9. 2.  Členění nabídky, obsah, vymezení rozsahu zakázky 

Nabídka musí obsahovat: 

- krycí list nabídky  s uvedením názvu zakázky  , obchodního jména a  adresy uchazeče , kontaktní 

osobou pro případná jednání a příslušné kontakty, 

- nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu v členění dle bodu 6. tohoto zadání 

- doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 5. tohoto zadání 

 -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 

 

10. Ostatní podmínky výzvy 

 

10.1. Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 

10.2.  Zadavatel si vyhrazuje právo  

• vyloučit ze soutěže  nabídky , které nesplňují zadávací podmínky dle bodu 9.2.  tohoto zadání 
•  na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky, a to buď na základě žádosti                                          

zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu výzvy zadavatel 
oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku,  písemně, nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Po této lhůtě se informace o zakázce nesdělují 

• zrušit zadávací řízení bez udání důvodu 
• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži  

 
10.3. Rozsah zadávací dokumentace 

 
           Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, kterou tvoří: 

• tato výzva 
• projektová dokumentace zpracovaná firmou Thermia K+S, s.r.o.., 28. Října 168, 709 00 

Ostrava – Mar. Hory . 
• obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) 
• případná prohlídka na místě samém 

 

10.4. Zadavatel nebude zajišťovat skládky. Poplatky za uložení odpadu musí být zahrnuty v ceně díla. 
10.5. Veškerá potřebná povolení k užívání  veřejných ploch zajišťuje zhotovitel včetně  úhrady případných   

poplatků. 
10.6.   Realizace díla bude probíhat za plného provozu na místních komunikacích. Zhotovitel je zodpovědný 

za bezpečnost na staveništi při realizaci předmětu díla. 
 



 

10.7. Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 
Předložené nabídky se nevracejí. 

10.8. Toto zadání bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti č 10/21/1 ze dne 7.4.2015 
 

 

 

 

                                                                     Ing. Vladimír Bajnar v.r. 

                                                                      jednatel společnosti 

 

 

 V Příboře  dne 10.4.2015 


