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Výzva k podání nabídky na služby zakázky malého rozsahu „Zajištění komplexního servisu, 
údržby a oprav výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Rychvald“ 
 
Město Rychvald, IČ: 002 976 15, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Milanem Starostkou, 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, dle ust. § 27 písm. a), v souladu s ustanovením § 31 a za použití ustanovení § 6 zákona,  
Vás 

v y z ý v á 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím 
řízení (dále jen „ZŘ“) na služby s názvem „Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav 
výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Rychvald“ za dále zde a v zadávací 
dokumentaci uvedených podmínek. 

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: Milan Starostka, starosta 
Ve věcech technických oprávněni jednat:  Lucie Jendřejková, referent oddělení správy 
majetku odboru investic a správy majetku, tel.: 596 543 047, email: 
jendrejkova@rychvald.cz 

2. Název zakázky: 

„Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů v bytových domech ve vlastnictví 
města Rychvald“ 
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3. Druh zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávána postupem mimo Zákon o zadávání 
veřejných zakázek dle ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění. 

4. Lhůta pro podání nabídky: 
Nabídka bude doručena do  3.6.2019  do 11:00 hod. 

 
5. Místo pro podání nabídky: 
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. 
Osobně: podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na 
podatelně v 2.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., 30. a 31.5.2019 je Městský úřad Rychvald 
z technických důvodů uzavřen 

6. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“): 
ZD je tvořena: 
a) touto výzvou k podání nabídky (dále jen „VPN“) 
b) přílohou č. 1 – Krycí list nabídky 
c) přílohou č. 2 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti 
d) přílohou č. 3 – Vzor závazného návrhu smlouvy o dílo, vč. přílohy č. 1- Přehled úkonů 

 
ZD poskytuje zadavatel ve formě elektronických souborů na základě elektronické žádosti (e-
mailem) na adresu podatelna@rychvald.cz a zároveň jendrejkova@rychvald.cz se zněním ve 
věci Žádost o zadávací dokumentaci k zakázce „Zajištění komplexního servisu, údržby a 
oprav výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Rychvald“ po celou dobu lhůty pro 
podání nabídek. 

7. Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu osobních výtahů dle obecně 
platných právních předpisů a technických norem, za účelem jejich udržování v řádném 
technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti. Tím se rozumí především zajištění 
odborných prohlídek, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek v předepsaných lhůtách, 
provádění pravidelné údržby (tj. seřízení a odstranění drobných závad), mazání a pravidelné 
čištění a provádění běžných oprav výtahů, dispečerská služba, případně zajištění dalších 
činností závazně stanovených právními předpisy, technickými normami nebo pokyny výrobce, 
včetně vedení předepsané dokumentace. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby 
CPV kód   název 
50750000-7   údržba výtahů 
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8. Místo a doba plnění zakázky: 
Místo plnění: Mírová 1602,1603 a Sokolská 1605-1607, 735 32 Rychvald, k. ú. Rychvald 
(744441),  

Doba plnění: 

Od 1.7.2019 na dobu neurčitou 

9. Prohlídka místa plnění: 
V případě zájmu bude prohlídka uskutečněna na základě žádosti uchazeče podané 
prostřednictvím emailu jendrejkova@rychvald.cz v termínu do 24.5.2019.  

10. Předpokládaná hodnota zakázky: 
400 000,- Kč bez DPH za 4 roky poskytování služby. 

11. Kritéria hodnocení: 
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická 
výhodnost nabídky, tj. podle níže uvedených hodnotících kritérií a jejich vah: 

Dílčí kritéria Váhy v % 

Výše nabídkové ceny za úkony zahrnuté do paušální ceny v Kč bez DPH/měsíc 45 

Výše nabídkové ceny za úkony nezahrnuté do paušální ceny v Kč bez 
DPH/hod./pracovník – opravy výtahů (provádění úkonů nezahrnutých do 
paušální ceny) nahlášené v pracovní době 

20 

Výše nabídkové ceny za úkony nezahrnuté do paušální ceny v Kč bez 
DPH/hod./pracovník – opravy výtahů, vyproštění osob z výtahů nahlášené 
v pracovních dnech mimo pracovní dobu 

15 

Výše nabídkové ceny za úkony nezahrnuté do paušální ceny v Kč bez 
DPH/hod./pracovník – opravy výtahů, vyproštění osob z výtahů nahlášené 
v sobotu, neděli a svátky 

10 

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH/hod./pracovník za úkony prováděné 
zhotovitelem na základě objednávky objednatele 

10 

Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů. Nabídka, která 
je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky 
získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve 
vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro dílčí kritéria se přitom použije tohoto vzorce: 

Počet bodů kritéria = 100 x  
hodnota  nejvhodnější (minimální)nabídky

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
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Počet bodů dílčího kritéria se vynásobí % vahou daného dílčího kritéria. Body za jednotlivá dílčí 
kritéria budou sečteny a vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě shodnosti bodového ohodnocení účastníků umístěných 
na 1. až 3. místě vybrat nabídku s nižší nabídkovou cenou za úkony zahrnuté do paušální ceny 
v Kč bez DPH/měsíc. 

12. Způsob jednání s účastníky: 

Zadavatel nehodlá o podaných nabídkách s účastníky jednat. 

13. Obsah a forma nabídky: 
a) Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na 

adresu zadavatele v zalepených obálkách označených názvem „Zajištění komplexního 
servisu, údržby a oprav výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Rychvald“ a 
doplněné doručovací adresou. Obálka bude opatřená nápisem „NEOTEVÍRAT“. 

b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). 
c) Listinná nabídka bude dle doporučení zadavatele opatřena obsahem s uvedením čísel 

jednotlivých oddílů a všechny listy nabídky, včetně příloh budou řádně očíslovány 
vzestupnou číselnou řadou v tomto pořadí: 
1. Obsah           str. 
2. Krycí list nabídky         str. 
3. Prokázání základní způsobilosti       str. 
4. Prokázání profesní způsobilosti       str. 
5. Prokázání technické kvalifikace       str. 
6. Účastníkem ZŘ vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh 

 smlouvy včetně příloh, v českém jazyce     str. 
7. Ostatní údaje, které tvoří nabídku (např. písemné prohlášení, plná moc aj.) str. 

d) Obchodní podmínky vyplývají ze vzoru závazného návrhu smlouvy o dílo (viz. Příloha 
č. 3 této výzvy), který účastník nebo osoba příslušně zplnomocněná účastníkem 
zadávacího řízení pouze vyplní, podepíše a opatří otiskem razítka. U společné nabídky 
více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky. Účastník 
není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny či doplnění 
s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníků 
zadávacího řízení v místech k tomu určených. Není rovněž oprávněn přikládat žádné 
přílohy k návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá.  

e) Pro sestavení krycího listu účastník závazně použije přílohu č. 1 této výzvy.   

14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Jednotlivé nabídkové ceny za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky budou stanoveny 
a uvedeny v české měně v souladu s touto výzvou v členění na cenu celkem v Kč bez DPH. Na 
tuto veřejnou zakázku se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.  

Nabídkové ceny budou zpracovány v členění dle Krycího listu, příloha č. 1, formou vyplnění 
příslušných sloupců této přílohy. 
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Jednotlivé nabídkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné a budou zahrnovat 
všechny relevantní poplatky, náklady související s plněním veřejné zakázky, vč. nákladů na 
dopravu, atesty, poplatky, stravné, náklady na likvidaci odpadů, apod. 

15. Požadavky na varianty nabídek:  

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 

16. Způsob otevírání obálek 

Otevírání obálek bude neveřejné. 

Otevírání obálek se bude konat bezodkladně po termínu pro doručení nabídek a vypracování 
protokolu o podaných nabídkách k otevírání nabídek, tj. dne  3.6.2019 s předpokladem ve 
13:30  hod. 

17. Hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek se bude konat dne 3.6.2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ve II. NP 
Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 

18. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Zadavatel k nabídce požaduje: 
a) předložení čestného prohlášení o základní způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 a v rozsahu 

§ 75 odst. 1 zákona (Příloha č. 2 ZD), 
b) předložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je uchazeč 

do něho zapsán a prosté kopie živnostenského listu - profesní způsobilost v rozsahu dle § 
77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona.  

c) Odborná způsobilost nebo členství v profesní organizaci dle § 77 odst. 2 písm. b) a c) 
zákona 

d) Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: Splnění technických 
kvalifikačních předpokladů prokáže účastník doložením seznamu významných služeb, 
včetně doložení osvědčení objednatele o řádném plnění, vše v rozsahu: Ze seznamu a 
předložených dokumentů musí být patrné, že uchazeč realizoval v období posledních 3 let 
minimálně 3 referenční zakázky na služby, jejichž předmět byl obdobný předmětu této 
veřejné zakázky. Referenční zakázky musí prokazovat rozsah alespoň 10 servisovaných 
výtahů v součtu. 

 
  

19. Vysvětlení zadávacích podmínek a jejich změna či doplnění 
Účastník je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace 
v souladu s ustanovením § 98 zákona. 
Zadávací podmínky této výzvy může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek v souladu s § 99 zákona. 
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20. 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. 

21. Přílohy zadávacích podmínek 

přílohou č. 1 – Krycí list nabídky 
přílohou č. 2 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti 
přílohou č. 3 – Vzor závazného návrhu smlouvy o dílo, vč. přílohy č. 1- Přehled úkonů 

 

 

 
 
 

= otisk úředního razítka = 

Ing. Radek Běhal v. r. 
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku 
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