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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 § 27 způsobem dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„Zákon“) k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - služby, nejedná se o 
zadávací řízení dle Zákona 

 
1) Název zakázky 

„Projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením a pro provádění 
stavby Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“  

 
2) Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace 
pro povolení změny stavby před dokončením a dokumentace pro provádění stavby 
„Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“. Rozsah předmětu plnění je dán 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně vyhotovení soupisu prací a rozpočtu. 
Podkladem je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (vydáno 08/2017) a dále 
studie, kterou zpracovali Ing. Jiří Svoboda a Ing. arch. Vlastimil Kunčík, 02/2023. Nová studie 
byla zpracována vzhledem k požadavku na podstatné změny proti původní dokumentaci, ke 
které bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato projektová dokumentace a 
studie slouží pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a nesmí být použita k jiným účelům, 
než pro podání cenové nabídky uchazeče. 

Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení prací: od 06.03.2023 

Předpokládaný termín dokončení prací: 
– projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením bez dokladové části 
do: 31.05.2023 
– projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením včetně dokladové části 
a zapracování připomínek: do 31.08.2023 
– projektová dokumentace pro provádění stavby: do 31.01.2024 

Místem plnění, předání dokončeného předmětu plnění je Velká Bíteš. 

mailto:mu@vbites.cz


 

 

ČÍSLO JEDNACÍ  MÚVB/1397/23/INV/LUK  |  INV/194/2023/LUK 
 

 

Strana 2 (celkem 4) 

 

4) Předpokládaná hodnota  

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 400 000 Kč bez DPH. 
 
5) Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky 
budou seřazeny podle výše nabídkové ceny. 

 
6) 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 této výzvě a při splnění celého rozsahu 
plnění zakázky. Platnost nabídkové ceny je do 30.04.2023. 

Podmínky a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a předložení nabídkové ceny: 
- Nabídka bude předložena v originále v listinné podobě v českém jazyce. 
- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.  
- Nabídková cena bude stanovena na základě propočtu, který bude přiložen. 
  
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva, obchodní podmínky v podobě návrhu 
smlouvy o dílo a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (2017) a studie 
(2023).  

 
7) Lhůta a místo pro podání nabídky, místo a termín otevírání obálek 

Nabídky uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu zadavatele: Město Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš, IČ: 00 295 647. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 2. března 2023 do 10.00 hodin. Za okamžik převzetí 

nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. března 2023 od 10.00 hodin v zasedací 

místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš za 
přítomnosti uchazečů. 

 

8) Informace o výsledku veřejné zakázky 

Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně. 

 
9) 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.  

Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Michal Lukášek,  566 789 126, mobil 607 003 373,  
e-mail: michal.lukasek@vbites.cz.  

 
10) Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

 
11) Rozdělení zakázky na části 

Zakázka není rozdělena na části.  
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12) Vysvětlení zadávacích podmínek 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez 
předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle nebo 
předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozí věty. Pokud je žádost o vysvětlení 
zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá 
vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních 
dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do 
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny. 

 
13) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat: 

 Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) 

 Prokázání kvalifikace uchazeče – předložení originálu podepsané čestné prohlášení o 
splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2) 

 Prokázání kvalifikace uchazeče – kopii dokladu – výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm 
zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačí prostá kopie)  

 Prokázání kvalifikace uchazeče – kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, 
osvědčení o autorizaci, postačí prostá kopie)  

 Doplněný a statutárním zástupcem uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4) 

 Propočet nabídkové ceny 

Nabídky podané v písemné podobě musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označené 
„NEOTEVÍRAT! Veřejná zakázka – PD Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a 
přístavba“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče a zadavatele.  

 
 
14) 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. Markéta Lavická  
 starostka města Velká Bíteš 
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Přílohy č.: 
1. Krycí list nabídky 
2. Čestné prohlášení 
3a. Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení 
3b. Projektová dokumentace ve stupni studie 
4. Návrh smlouvy o dílo 
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