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Výzva k podání nabídky
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako zadavatel, Vás vyzývá ve
smyslu § 18 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
„Opatření k odstranění vlhkosti z části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění vlhkosti z části
objektu základní umělecké školy Hrnčířská 117 ve Velké Bíteši.
Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing.
Jaroslav Rouš, Vejmlovova 36//53, 591 02 Žďár nad Sázavou včetně výkazů výměr.
Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo. Dílo musí být dále
provedeno v souladu s přiloženým rozhodnutím č.j.: VÝST/39201/2014/6189/2014-dvor ze dne
12. 11. 2014.
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad realizace je od 01.06.2015 do 20.08.2015.
Místem plnění je objekt ZUŠ Hrnčířská 117, 595 01 Velká Bíteš.
4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky
budou seřazeny podle výše nabídkové ceny.

tel.: 566 789 111, e-mail: mu@vbites.cz,
ID datové schránky: 67zb7hf, internet: www.velkabites.cz
IČ: 002 95 647, DIČ: CZ00295647, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-1726751/0100

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 30.08.2015.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Součástí nabídky musí být položkový rozpočet dle výkazů výměr.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva, obchodní podmínky v podobě návrhu
smlouvy o dílo, projektová dokumentace a výkaz výměr. Zadavatel neposkytuje zálohy,
fakturace je možná 1x za měsíc na základě soupisu provedených prací, záruční doba činí 60
měsíců.
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 13. března 2015 do 08.00 hodin. Za okamžik
převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13. března 2015 od 08.00 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za
přítomnosti uchazečů.
7) Informace o výsledku veřejné zakázky
Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně.
8) Seznámení s místem plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Uchazeč má možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné
zakázky před podáním nabídky. Na prohlídce místa plnění se uchazeč může domluvit
s kontaktní osobou.
Kontaktní osobou je Ing. Pavel Bednář,  566 502 533, mobil 728 234 629, e-mail:
pavel.bednar@vbites.cz.
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
• Vyplněný krycí list nabídky
• Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu nutném pro celkovou realizaci předmětu plnění
(živnostenský list apod.), včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li zapsán, doklady
mohou být doloženy jako prosté fotokopie (bez ověření)
• Podepsané čestné prohlášení
• Doplněný a statutárním zástupcem uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo
• Položkový rozpočet
Nabídky podané v písemné podobě musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně
označené „NEOTEVÍRAT! Veřejná zakázka – Odvlhčení ZUŠ, Velká Bíteš“. Na obálce musí
být uvedena adresa uchazeče a zadavatele.
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10) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :
• Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
• Vyloučit nabídku, která nebude obsahovat všechny požadované přílohy
• Změnit podmínky zadávacího řízení nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky
• Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy

………………………………….
Ing. Milan Vlček
starosta města Velká Bíteš

Přílohy č.:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Projektová dokumentace a výkaz výměr
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Rozhodnutí
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