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Věc: Výzva k podání nabídky  
 

Město Rychvald, IČ: 002 976 15, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Mgr. Šárkou Kapkovou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 31 za použití ustanovení § 6 zákona Vás 

 
v y z ý v á 

 
k podání nabídky na službu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ sídliště – 
projektová dokumentace“. 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel:  Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČ:    002 97 615  
DIČ:   CZ00297615 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  2728791/0100 
Ve věcech smluvních oprávněná jednat: Mgr. Šárka Kapková, starosta 
Ve věcech technických oprávněni jednat: Ing. Radek Běhal, vedoucí odboru investic a 
správy majetku 
Vladimíra Skupníková, referent odboru investic a správy majetku, tel. 596543045, e-mail: 
skupnikova@rychvald.cz 
 

2. Druh a předmět zakázky : 
Druh zakázky:  Zakázka malého rozsahu na službu 
Předmět zakázky:  
- Zhotovení Projektové dokumentace (dále i PD) pro akci – Rekonstrukce školní kuchyně 

a jídelny při ZŠ sídliště“. 
- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
- Rozpočet + výkaz výměr 
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- Vše 6 paré +  2 ks CD (el. nosič se soubory ve formátech doc (docx), xls (xlsx), PDF, 
dwg, a.j. 

 
- Dokumentace bude rozdělena na: SO 01 – Rekonstrukce 2.NP 

       SO 02 – Rekonstrukce 1.NP 
 

      SO 01  
- Nová elektroinstalace 
- Nová klimatizace a vzduchotechnika dle potřeby 
- Nová zdravotechnika  
- Nové rozvody vody, plynu dle potřeby 
- Nové výtahy velký + malý bule-li potřeba 
- Rekonstrukce podlahy vč. nových odtokových žlabů v kuchyni 
- Rozšíření jídelny na úkor umývárny (vybourání stávající stěny) 
- Zvětšení výdejního okýnka a okna na špinavé nádobí 
- Odstranění obložení stěn v jídelně 
- Stavební úpravy (nové obklady, dlažby, zárubně, dveře,malby atd.) 
- Nové vybavení kuchyně gastro dle současných norem a domluvy s vedením kuchyně 

(myčka, nerezové stoly, drtička odpadů, velká pánev, dřezy, lednice atd.) 
 
SO 02 

- Nová elektroinstalace 
- Nové chladící boxy 
- Stavební úpravy (nové obklady, dlažby, zárubně, dveře, malby atd.) 

 
Vše v souladu s požadavky dotčených ČSN, EN a legislativy platné k datu vytváření 
projektové dokumentace. 

 
3. Termín :   pro zpracování DPS – do 60-ti dnů od podpisu smlouvy 
 
4. Prohlídka místa plnění 
Bude uskutečněna dne 13.11.2017 ve 14,00 hod.  
 
5. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání zadavatele 
s uchazečem, včetně platebních podmínek, začlení uchazeč do návrhu smlouvy o dílo, který 
doloží k nabídce. U vybraného uchazeče bude předložený návrh smlouvy zkontrolován ve 
věcné a právní správnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo oprav a úprav předloženého návrhu 
smlouvy o dílo.  

Termín :  pro zpracování – do 60-ti dnů od podpisu smlouvy 
Záruční lhůta:  minimálně do konce doby ukončení realizace stavby dle   
                                      PD 
Platební podmínky: fakturace proběhne po protokolárním předání 

jednotlivých částí PD 
Splatnost faktur: do 14 dnů ode dne doručení faktury 
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Smluvní sankce: pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty předání 
díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení, 

 
6. Požadavek na způsob stanovení nabídkové ceny 
Uchazeč nabídne cenu za jednotlivé objekty a cenu celkem. Celková cena bude členěna na 
cenu bez DPH, DPH a cena s DPH. 
 
7. Předpokládaná hodnota zakázky  

320.000,- Kč bez DPH 
 
8. Lhůta pro podání nabídek 
Nabídky budou doručeny do 20.11.2017 do  10,00 hod. 
 

9. Způsob podání nabídky 
Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Město Rychvald,  

Orlovská 678,735 32 Rychvald 
Osobně - podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na 
podatelně v 1.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek 
8:00-11:30,12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 
 
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí 
nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané po 
termínu se berou jako nepodané. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby vyzvat zájemce (oslovené) k jednání o změně 
nebo doplnění předložené nabídky. 
Nabídky jsou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na adresu 
zadavatele v zalepených obálkách označených názvem zakázky „Rekonstrukce školní 
kuchyně a jídelny při ZŠ sídliště – projektová dokumentace“  a doručovací adresou pro 
případ vrácení nabídky, která přišla po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálka bude 
opatřená nápisem „NEOTEVÍRAT“. 
 

10. Prokázání kvalifikace 
a) základní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 75 odst. 1 zákona (čestné prohlášení) 
b) profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona (prosté kopie výpisu z obchodního 

rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je uchazeč do něj zapsán a prosté kopie živnostenského 
listu). 

c) Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 b) v rozsahu: 
Uchazeč uvede seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny. 
Uchazeč uvede min. 3 zakázky, jejichž rozpočet byl v hodnotě min. 2 mil. Kč. Ke každé 
zakázce uvede adresu stavby s jejím stručným popisem a kontaktní údaje na zástupce 
investora (název, jméno , telefonní číslo) pro ověření deklarovaných údajů. 
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11. Požadavky na formální zpracování nabídky  
Nabídková cena bude zpracována s uvedením ceny bez DPH, DPH a cena s DPH celkem. 
Nabídka se předkládá v českém jazyce. 
Nabídka se předkládá smlouvou o dílo, podepsanou statutárním zástupcem uchazeče a 
opatřenou razítkem. 
Uchazeč předloží kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku pro 
předmět zakázky. Pokud se oprávnění k podnikání uchazeče nevztahuje na splnění všech 
činností, které obsahuje předmět zakázka, uvede uchazeč v nabídce jméno či název fyzické či 
právnické osoby, za jejíž pomoci hodlá plnit zakázku a doloží její živnostenský list, resp. i 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je do něho spolupracující osoba zapsána. 
 

12. Hodnotící kritéria. 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dána nejnižší nabídkovou 
cenou. 
 

13. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoliv v průběhu řízení až do podpisu smlouvy 
s vybraným uchazečem. 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Radek Běhal v.r. 
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku 
 


