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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 služby malého rozsahu 
 

 
1) Název zakázky  
„Servis výtah ů v objektech m ěsta Velká Bíteš“ 
 
 
2) Vymezení p ředmětu pln ění veřejné zakázky  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je provádění 
kompletních servisních činností, údržby a oprav v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je příloha 
č.1 – technická specifikace, která blíže popisuje podmínky a rozsah servisních činností.  
Tato činnost bude zajišťována pro 10 ks výtahů v objektech na území města Velká Bíteš. Zajišťována bude 
pravidelná preventivní údržba, odborné prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky, odstraňování 
běžných a havarijních poruch, technická asistence, vyprošťování osob a další činnosti stanovené ČSN 27 
4002 a ČSN 27 4007. Provedení díla bude realizováno na základě konkrétních dílčích objednávek 
předkládaných pověřeným pracovníkem.  
 
 
3) Doba a místo pln ění ve řejné zakázky  
 
Servisní činnost bude prováděna po dobu neurčitou se začátkem činnosti od 01.07.2014. Místem plnění jsou 
výtahy umístěné v objektech města Velká Bíteš, které jsou blíže specifikovány v příloze č.1. 
 
 
4) Způsob hodnocení nabídek  
Kritériem hodnocení je nabídková cena bez DPH.  
 
Popis kritérií: 
1. Celková nabídková cena za bez DPH  
 
 



Č. J.: MÚVB/6188/13/MAJ/OND 
SP. ZN.: MAJ/792/2013/OND 

2 (celkem 3) 

 
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  
 
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 30.07.2014. 
 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré činnosti nutné k zajištění požadovaných služeb s vyčíslením 
jednotlivých činností paušální částkou v Kč/rok a hodinovou sazbou v Kč/hod. Za celkovou nabídkovou cenu 
se považuje cena bez DPH uvedená v krycím listě a stanovená způsobem uvedeným v příloze č.2 – 
Nabídkový list.  
 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny veřejné zakázky : 

- Celková cena služeb v Kč bez DPH 
- Součástí nabídky musí být položkový rozpočet zpracovaný na základě přílohy č.1 – technická 

specifikace. 
 
Snížená sazba DPH se použije pouze u montážních prací a oprav v bytových domech a DPS. 
 
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva, příloha č.1 – technická specifikace, příloha č.2 – 
nabídkový list a příloha č.3 – obchodní podmínky. 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 10.00 hodin . Za okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14. října 2013 od 10.00 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 je povinen seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním 
nabídky. 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: 
 
• 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 
• Vyplněný nabídkový list 
• Vlastní návrh servisní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, s uvedenými nabídkovými cenami za 

jednotlivé úkony v souladu nabídkovým listem 
• Položkový rozpočet vytvořený dle přílohy č.1 – technická specifikace, s podrobným členěním na 

jednotlivé položky s uvedením cen za jednotku  
 
 
 
 
 



 
 
 
Nabídky podané v písemné podobě musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označené 
„NEOTEVÍRAT! Ve řejná zakázka – „Servis výtah ů v objektech m ěsta Velká Bíteš“. Na obálce bude dále 
uvedena adresa uchazeče.  
 
 
10) Práva zadavatele  
Zadavatel si vyhrazuje právo : 
• Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………. 

            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) 
Příloha č.2 – Nabídkový list (1 list) 
Příloha č.3 – Obchodní podmínky (2 listy) 
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