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                         s. r. o. 
společnost pro zadávání veřejných zakázek  

a organizaci výběrových řízení                                    

 
Všem vyzývaným dodavatelům 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Liberec 

 CC/ZMR/MF3/16-PP Pýchová/ 724 365 227 29.7.2016 

 
 
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

 
Vážený dodavateli, 

z pověření zadavatele, Města Frýdlant, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, 
zastoupeného starostou města Ing. Danem Ramzerem, Vás vyzýváme k podání nabídky a 
k prokázání splnění kvalifikace v rámci poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Školní 
družina v objektu č.p. 692 ul. Školní ve Frýdlantu“.  

Toto poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) realizováno postupem dle 
ZVZ, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 ZVZ. 

 
Předmět plnění veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní stavební úpravy / kompletní rekonstrukce místností ve 2. 
N.P. objektu Školní jídelny v budově č.p. 692 v ulici Školní ve Frýdlantu. Jedná se o následující rozsah 
prací: 

 Vybourání dělících příček mezi m.č. 213 – 218 včetně obkladů a sanitárních předmětů 

 Vybourání příček, obkladů a sanitárních předmětů ve stávajícím sociálním zařízení 

 Odstranění dřevěného obkladu na chodbě 202 a železné mříže před vstupem do m.č. č. 212 

 Vybourání stávajících oken včetně vnitřních parapetů 

 Odstranění stávajících podlahových krytin a stávajících dveřních křídel 

 Nové příčky, obklady a sanitární předměty v sociálním zařízení 

 Nová dělící příčka s dveřmi mezi m.č. 214 a 219 

 Úprava okenních otvorů snížením parapetu v m.č. 227 a úprava okenního otvoru v m.č. 224 

 Do okenních otvorů budou osazena nová plastová okna včetně vnitřních parapetů 

 Budou vyzděny nové příčky v sociálním zařízení včetně nových dveří, obkladů a nových 
sanitárních předmětů 

 Vyspravení povrchu podlahových konstrukcí a položení nových podlahových krytin 

 V m.č. 214 bude proveden sádrokartonový podhled 

 Stávající vnitřní ocelové zárubně zůstanou tam, kde se nemění dispozice, budou zachovány a 
opraveny a natřeny. Dále do nich budou osazena nová dveřní křídla 

 Budou provedeny nové rozvody elektroinstalací 

 Budou osazena nová svítidla tak, aby byly splněny hygienické požadavky na osvětlení 

 Rozvody ústředního vytápění včetně těles zůstanou zachovány, otopná tělesa budou natřena 

 Omítky na stěnách budou lokálně opraveny / vyspraveny a místnosti vymalovány 

 Budou provedeny nové kazetové akustické podhledy. 

Podrobně je předmět zakázky definován v zadávací dokumentaci (dále je „ZD“), která je 
přílohou této výzvy.  
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
Stavební práce 45000000-7 
Stavební montážní práce 45300000-0 

 
 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 1,688 mil. Kč bez DPH. 
 

Doba plnění zakázky: 
Uzavření smlouvy:   po ukončení poptávkového řízení. 

Zahájení plnění:   3. října 2016. 

Požadované kompletní dokončení a předání díla: nejpozději do 31. prosince 2016. 
 

Místo plnění zakázky: 
Místem plnění zakázky je Město Frýdlant, objekt Školní jídelny v ulici Školní č.p. 692, část 2.N.P. 
 

 
Podmínkou účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu je prokázání kvalifikace v rozsahu 
požadovaném zadavatelem. K prokázání kvalifikace v rámci tohoto poptávkového řízení uchazeč 
předloží: 

1. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 ZVZ 
(viz Příloha č. 2 ZD)  

2. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán podle zvláštních 
právních předpisů, ne starší než 90 dnů. 

3. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky. 

4. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou 
zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (součástí Přílohy č. 2 ZD). 

5. Seznam včetně osvědčení o realizaci významných obdobných zakázek v posledních 3 letech 
v oblasti rekonstrukce či výstavby objektu pozemního stavitelství, přičemž obsahem prací byly 
alespoň tyto činnosti: zednictví, elektroinstalace, ZTI, sádrokartonové konstrukce, obklady a 
dlažby. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem prokáže, 
že v posledních třech letech řádně realizoval a dokončil alespoň 1 obdobnou zakázku 
s finančním objemem min. 900 tis. Kč bez DPH. 

6. Doklady prokazující splnění odborné kvalifikace osoby odpovědné za vedení realizace celé 
stavby (hlavního stavbyvedoucího). Zadavatel stanovuje následující minimální požadavky na 
vzdělání a kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího: 
 držitel osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb. 

 
 

 
Způsob hodnocení nabídek: 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 
nabídková cena bez DPH. 
 

      Prohlídka místa plnění: 
Organizovaná prohlídka místa plnění se koná dne 8.srpna 2016 v 8:15 hodin před vchodem Školní 
jídelny ve Školní ulici ve Frýdlantu. 
 
Lhůta pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 17.8.2016 do 10:00 hodin. 
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Místem pro podání nabídky je podatelna Městského úřadu Frýdlant, náměstí TGM 37, Frýdlant 464 
01. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hodin, úterý 
a čtvrtek od 8:00 – 14:00 hodin a v pátek od 8:00 – 13:00 hodin na podatelnu města nebo zaslat na 
výše uvedenou adresu, tak aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. 
Nabídky, které nebudou doručeny do požadovaného termínu se neotevírají a o pozdním dodání 
nabídky oznámí zadavatel bezodkladně příslušnému uchazeči. 
 
Nabídka bude předložena v českém jazyce, ve struktuře a rozsahu stanoveném v ZD 
 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 60 
kalendářních dní. 
 
 
Za předloženou nabídku předem děkujeme. 

 
 

.....................................……….. 
Petra Pýchová, DiS. 
projektový manažer 

Compet Consult s.r.o. 
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