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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647, jako zadavatel, 
Vás vyzývá ve smyslu §18 odst.3) způsobem dle §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 
jen „zákon“) k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu 

 
 

1) Název zakázky  
„Modernizace výtah ů bytových dom ů v ulici U Stadionu 548A, 548B, 475A a 475B, Velká Bíteš“ 
 
 
2) Vymezení p ředmětu pln ění veřejné zakázky  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých 
stavebních prací a dodávek v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je příloha č.1 – technická 
specifikace, která blíže popisuje podmínky modernizace stávajících výtahů. 
Předmětem zakázky je provedení výměny 4 ks výtahů a opláštění výtahových šachet v bytovém domě U 
Stadionu 548, vchod A a B, a 475, vchod A a B. Původně instalované výtahy (4ks) budou nahrazeny novými 
výtahy. Výtahy budou umístěny ve stávajícím prostoru šachty a strojovny, přičemž šachta bude opláštěna 
systémem z plných desek, které budou kotveny ke stávajícímu nosnému rámu původního drátěného 
opláštění výtahu. Původní perforované opláštění bude demontováno, zábradlí bude překotveno a bude 
opatřeno novým madlem. Součástí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ověřené 
autorizovanou osobou včetně zajištění nezbytných stanovisek. Všechny nově instalované komponenty 
výtahu budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a ČSN EN 81-1, resp. EN 81-80.  
Dodavatel výtahu, na základě uvedených technických údajů a případně prohlídky výtahu, navrhne vlastní 
způsob modernizace, který bude řešit odstranění všech bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81-1 a 
v maximální možné míře zvýší komfort uživatele.  
 
 
3) Doba a místo pln ění ve řejné zakázky  
Předpoklad realizace výtahů v bytových domech č.p. 548B a 475A od 01.11.2013, termín dokončení 
nejpozději do 30.06.2014. Předpokládaná realizace výtahů v bytových domech č.p. 548A a 475B v termínu 
od 01.01.2014 do 30.06.2014. Místem plnění jsou stávající bytové domy v ulici U Stadionu č.p. 548A,B a 
475A,B ve Velké Bíteši. 
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4) Způsob hodnocení nabídek  
Kritériem hodnocení je nabídková cena bez DPH. Popis kritérií: 
 
1. Celková nabídková cena za bez DPH  
 
 
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  
 
Modernizace výtah ů včetně projektové dokumentace a stavebních prací   
5.1 Nabídková cena bude stanovena pro daný rozsah plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Platnost nabídkové ceny je do 
30.06.2014. 

 
5.2 Nabídková cena bude obsahovat veškeré činnosti nutné k modernizaci výtahu, včetně vlastního 

zařízení, stavebních prací a zhotovení projektové dokumentace. Tyto činnosti jsou blíže specifikovány 
v příloze č.1 Technická specifikace.  

 
 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny veřejné zakázky : 

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH  a celková cena díla včetně DPH.  
- Součástí nabídky musí být položkový rozpočet zpracovaný na základě přílohy č.1 – technická 

specifikace. 
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva a příloha č.1 – technická specifikace. Zadavatel 
neposkytuje zálohy, fakturace je možná po celkovém dodání a přejímce provedených prací. 
 
 
6) Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky  podat a místo a termín otevírání obálek  
Nabídky uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu : Město Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 14. října 2013 do 09.00 hodin . Za okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14. října 2013 od 09.00 hodin v zasedací místnosti 
městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš za přítomnosti uchazečů.  

 

7) Informace o výsledku ve řejné zakázky  
Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně. 
 
 
8) Seznámení s místem pln ění veřejné zakázky a kontaktní osoby  
Uchazeč má možnost seznámení se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 
podáním nabídky. Prohlídka místa plnění bude uchazečům umožněna po předchozí domluvě v termínu 
02.10.2013 v 10:00 hodin. 
Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky je Ing. arch. Petr Ondráček, � 566 789 132, e-mail: 
petr.ondracek@vbites.cz. 
 
 
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky  
Nabídka bude obsahovat: 
Modernizace výtah ů včetně projektové dokumentace a stavebních prací   
• Vyplněný krycí list nabídky  
• Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list apod.), včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li 

zapsán, doklady mohou být doloženy jako prosté fotokopie (bez ověření) 
• Podepsané čestné prohlášení 
• Vlastní návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou, s uvedenou nabídkovou cenou 
• Položkový rozpočet vytvořený dle přílohy č.1 – technická specifikace, s podrobným členěním na 

jednotlivé položky s uvedením cen za jednotku (m, m2, ks, km). 
• Tři referenční projekty realizované v posledních 5 letech v hodnotě min. 500.000 Kč 



 
 
 
Nabídky podané v písemné podobě musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označené 
„NEOTEVÍRAT! Ve řejná zakázka – „Modernizace výtah ů bytových dom ů v ulici U Stadionu 548A, 
548B, 475A a 475B, Velká Bíteš“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.  
 
 
10) Práva zadavatele  
Zadavatel si vyhrazuje právo : 
• Odmítnout všechny předložené nabídky v jednotlivých částech a neuzavřít smlouvu s žádným 

uchazečem 
• Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 
• Zadavatel si vyhrazuje právo objednat pouze dodávku výtahů bez servisních činností. Dále si zadavatel 

vyhrazuje právo zabezpečit tyto servisní činnosti jinou servisní firmou. Zařízení musí být bez blokace, 
součástí dodávky bude servisní manuál a nebude nijak bráněno v provádění servisních úkonů firmou 
vybranou zadavatelem. Tento závazek musí být součástí návrhu smlouvy o dílo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………. 

            Ing. Milan Vl ček  

   starosta m ěsta Velká Bíteš 

 

Přílohy 
Krycí list nabídky (1list) 
Čestné prohlášení (1 list) 
Příloha č.1 – technická specifikace (4 listy) 
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