
MĚSTO RYCHVALD
Orlovská 678
735 32 Rychvald

tel.: 596 543 043 IČ: 00297615
email: podatelna@rychvald.cz DIČ: CZ00297615
web: http://www.rychvald.cz Komerční banka, a.s., č.ú.: 2728791/0100
ID DS: 6snbbka Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: MěÚ-R/1761/2018/OISM-Fa
Sp. zn.:
Vyřizuje: Fabiánová Yvetta
Tel.: 596 543 041
Email: fabianova@rychvald.cz
Datum: 10.7.2018

  

Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu - 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 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice v Rychvaldě“.

1. Zadavatel:
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 úředník OISM, tel.: 596 543 039, email: behal@rychvald.cz; 

Yvetta Fabiánová, referent OISM, tel.: 596 543 041, email: fabianova@rychvald.cz.

2. Název zakázky:
„Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice v Rychvaldě“.
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3. Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo Zákon o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky budou doručeny do 23. 7. 2018 do 10:00 hodin.

5. Místo pro podání nabídky
Nabídky podané poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald.
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.
Nabídky podané osobně: se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek v pracovních dnech na 
uvedené adrese, na podatelně MěÚ v 2.NP (1. patro) 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.

6. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, kterých účelem je rekonstrukce sociálního 
zařízení v objektu hasičské zbrojnice dle výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace a 
projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské 
zbrojnice v Rychvaldě“, vypracované v 03/2015 Ing. Ivanem Jurdinem, se sídlem na ul. 
Pionýrská 1879, 735 32 Rychvald (dále jen „projektová dokumentace“).

7. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
ZD je tvořena touto výzvou, přílohami, prováděcí projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem.
ZD poskytuje zadavatel ve formě elektronických souborů na základě elektronické žádosti (e-
mailem) na adresu fabianova@rychvald.cz se zněním ve věci „Rekonstrukce sociálního 
zařízení v objektu hasičské zbrojnice v Rychvaldě“ po celou dobu lhůty pro podání nabídek.
Pokud ZD a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, nejedná se o preferování či záměrné 
zvýhodňování těchto a diskriminaci ostatních, dodavatel může nabídnout použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. 
Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 
s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí taktéž prokazatelně doložit splnění 
požadovaných minimálních parametrů. Veškeré použité názvy a výrobky v této ZD jsou 
vyjádřením minimálního technického standardu.

8. Místo a doba plnění zakázky
Místo plnění:
Hasičská zbrojnice na ul. Orlovská č.p. 1221 v Rychvaldě, parcela č. 118, kat. území Rychvald.
Doba plnění:
zahájení realizace zakázky:                       15. 10. 2018
ukončení realizace zakázky:                      15. 12. 2018      
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9. Předpokládaná hodnota zakázky        

900.000Kč bez DPH.

10. Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dána nejnižší nabídkovou 
cenou. Hodnocena bude cena bez DPH.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 Nabídka bude předložena v českém jazyce.

 Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na 
adresu zadavatele v zalepených obálkách označených názvem „Rekonstrukce sociálního 
zařízení v objektu hasičské zbrojnice v Rychvaldě“ nápisem „NEOTEVÍRAT“ a adresou 
uchazeče o veřejnou zakázku.

12. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena v souladu s požadavky zadávací dokumentace, projektové 
dokumentace a  uchazečem bude doplněna do výkazu výměr včetně nacenění jednotlivých 
položek položkového rozpočtu v členění: položková sestava, rekapitulační sestava (příloha 
č.1 ZD). 

13. Vysvětlení ZD
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení ZD formou písemné žádosti zaslané 
emailem na adresu fabianova@rychvald.cz a v kopii na adresu behal@rychvald.cz. Na 
základě žádosti uchazeče(ů) o vysvětlení ZD, vysvětlení, včetně přesného znění požadavku, 
odešle zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí ZD nebo kterým 
byla ZD poskytnuta nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
včas, a to alespoň nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím výše uvedené lhůty pro 
poskytnutí vysvětlení.

14. Požadavky na prokázaní kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
a) základní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 74 a § 75 odst. 1 zákona - předložení 

čestného prohlášení (příloha č. 3 ZD);
b) profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona:

 předložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je 
      uchazeč do něho zapsán;

 předložení prosté kopie živnostenského listu;

 doložení seznamu techniků, minimálně jednoho (1), kteří se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky a jejich  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (minimálně stavební 
středoškolské)  vztahující se k požadovaným stavebním pracím (příloha č. 4 ZD).

c) technická kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2, písmeno a) zákona tj. seznam minimálně 5  
řádně poskytnutých ve sjednané kvalitě a termínu dokončených stavebních prací za 
posledních 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o 
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řádném poskytnutí a dokončení prací obdobného charakteru, tj. práce v interiéru, 
každou minimálně v hodnotě 1mil. Kč bez DPH, s doplněním veškerých údajů 
požadovaných v doporučeném vzoru (příloha č. 5 ZD vč. seznamu stavebních prací). 

15. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č.2 ZD.
V návrhu smlouvy zadávací dokumentace mohou být účastníkem VŘ doplňovány pouze 
údaje požadované zadavatelem, text smlouvy nesmí být ze strany účastníka ZŘ měněn.
Jakákoli změna smluvních podmínek bude při posouzení nabídky považována za nedodržení 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následným vyloučením 
účastníka z VŘ.

16. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky kdykoliv v jeho 
průběhu až do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

17. Přílohy zadávací dokumentace
1) položkový rozpočet (příloha č.1 ZD)
2) obchodní podmínky = návrh smlouvy o dílo (příloha č.2 ZD).
3) čestné prohlášení = základní způsobilost (příloha č. 3 ZD) 
4) profesní způsobilost (příloha č. 4 ZD) 
5) technická kvalifikace (příloha č. 5 ZD) 
6) návrh časového harmonogramu prací (vlastní návrh a zpracování uchazečem)

- otisk úředního razítka -

Ing. Radek Běhal  
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku




