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pod registračním číslem projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005914 

 
Město Frýdlant 

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou 

 
Zn.: CC/ZMR/MF2/18 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Zateplení panelového domu č.p. 1242-1244, v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ 

I. Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele: Město Frýdlant  
Sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
IČ:   002 62 781 
DIČ:   CZ 002 62 781 
Tel/fax:   +420 482 464 011/+420 482 312 053 
e:mail:   mesto@mu-frydlant.cz  
datová schránka: t27bufd 
webové stránky: www.mesto-frydlant.cz 
profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Dan 
Ramzer, starosta města. 
Osobou pověřenou zadavatelem za zadání této zakázky a kontaktní osobu ve věcech technických je 
Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení MěÚ Frýdlant, tel: 420 482 464 018, 420 731 510 
751, e-mail: zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz. 

II. Identifikační údaje poradce zadavatele 
Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu výběrového řízení (dále jen poradce 
zadavatele) je: 
Firma: Compet Consult s.r.o. 
Sídlo: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle 
IČ: 26502402 
DIČ: CZ26502402 
Kancelář:  Tržní nám 876/11, 460 01 Liberec  
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  competconsult@competconsult.cz 
ID datové schránky:  bi7wdsf 

Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu výběrového řízení včetně 
komunikace s dodavateli a účastníky řízení, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto 
výběrového řízení, přijímání nabídek a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci tohoto 
výběrového řízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích 
podmínkách, o případném vylučování účastníků, o výběru dodavatele ani o případných námitkách. 

Kontaktní osobou poradce zadavatele je Petra Šulcová, tel.: +420 776 866 656, e-mail: 
petra.sulcova@competconsult.cz, která je zmocněna ke komunikaci s dodavateli a účastníky 
v průběhu tohoto výběrového řízení.   
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III. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 31.01.2018 do 10:00 hodin.  

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 podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotvírají. 

IV. Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti (zateplení) pětipodlažního 
panelového domu se třemi vchody (č.p. 1242, 1243 a 1244), které bude provedeno kontaktním 
zateplovacím systémem.  

Stávající objekt je využíván jako bytový dům, v přízemí se nachází zázemí objektu – sklepní kóje, 
sklady, prádelny a sušárny. V ostatních podlažích jsou situovány bytové jednotky. Dosavadní využití 
zůstane zachováno beze změn. V rámci stavebních úprav bude provedeno zateplení fasády objektu a 
výměna části okenních výplní. 

Podrobně je předmět zakázky definován v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) zpracované 
Olegem Fichtnerem, Slunečná 1335, 464 01 Frýdlant, která tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek 
(dále jen „ZP“).  

Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu, 37 výzvy – Energetické úspory v bytových 
domech II – SC2.5, registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005914 
 
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 
Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 3,87mil. Kč bez DPH. 
 
Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV 
Stavební práce kód CPV: 45000000-7 

 Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů kód CPV: 45211000-9 

Fasády       kód CPV: 45262521-9 

Tepelné izolace kód CPV: 45321000-3 

Okna, dveře a související položky kód CPV: 44221000-5 

V. Pravidla pro hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky 
budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek. Jako 
ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.  

VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v ZP. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, 
musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom kompletním 
elektronickém vyhotovení ve volně přístupných formátech, a to na datovém nosiči. Elektronická 
kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V elektronické kopii nabídky bude předložen 
oceněný položkový rozpočet ve formátu pdf. a v dále v jednom z otevřených elektronických formátů 
typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru, které budou 
sloužit pro elektronické zpracování dat při posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem a pro 
kontroly ze strany poskytovatele dotace. 

Nabídka musí být podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního 
orgánu dodavatele (účastníka výběrového řízení).   
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Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků výběrového řízení doporučuje zadavatel podat 
datovanou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání způsobilosti a 
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat 
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být zařazeny až na 
konci za vlastní nabídkou. 

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené následujícím 
způsobem:  

,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“ 
„Zateplení panelového domu č.p. 1242-1244, v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ 

VII. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celý vymezený předmět zakázky v souladu 
s těmito ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: 
nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky 
a nabídková cena včetně DPH.   

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění položkového soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr včetně konečné rekapitulace celkové nabídkové ceny (dále jen položkový rozpočet - 
viz příloha č. 2 ZP). Dodavatel je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu s ohledem na 
uvedený rozsah prací, dodávek a služeb. Z důvodu umožnění kontroly zadavatelem a poskytovatelem 
dotace předloží účastník výběrového řízení v elektronické kopii své nabídky oceněný položkový 
rozpočet v elektronickém formátu pdf. a dále v jednom z otevřených elektronických formátů typu 
.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru - viz požadavky na 
zpracování nabídky uvedené níže v odst. 11.5. ZP. 

Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkového rozpočtu předaného 
v rámci ZP. Ocenění jednotlivých dodávek a prací je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. 
Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a PD, a tento nesoulad nebude odstraněn v rámci 
vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu lhůty pro podání nabídek, je pro stanovení nabídkové 
ceny rozhodující položkový rozpočet. Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či 
množstevního vymezení položek v položkovém rozpočtu jsou nepřípustné. 

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění předmětu zakázky. Cena 
musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české 
měny k zahraničním měnám. Cena musí zahrnovat náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, 
popsané v čl. V ZP, v PD a položkovém rozpočtu. 

VIII. Doba a místo plnění 
Místem plnění zakázky je objekt na adrese U Nemocnice č.p. 1242, 1243 a 1244, Frýdlant, k.ú. 
Frýdlant. 

Doba plnění 
Předání staveniště: předpoklad 06/2018, podmínky předání a převzetí staveniště jsou podrobně 
řešeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 ZP. Zahájení prací bude provedeno do 10 dnů 
od převzetí staveniště.  
Dokončení díla do 20 týdnů od protokolárního předání staveniště. 

IX. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek 
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací dokumentaci, zašle 
své dotazy poradci zadavatele na adresu Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 
Liberec, e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz, ID datové schránky: bi7wdsf, tel./fax: +420 481 
030 368 dle zvolené formy komunikace (elektronicky, poštou apod.). Taková žádost musí být 
doručena zadavateli nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou oznámeny stejným 
způsobem, jakým byly oznámeny zadávací podmínky, a to nejpozději ji do 2 pracovních dnů po 
doručení písemné žádosti o dodatečné informace. 
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X. Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka 
Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ. Základní 
způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz Příloha č. 5 ZP). 

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením následujících dokladů: 

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje;  

- oprávnění k podnikání v rozsahu pokrývajícím min. následující živnost: provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování.   

Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a odborných schopností 
a zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto účelem zadavatel stanovil následující 
kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání: 

Dodavatel prokáže, že v uplynulých 5 letech před zahájením výběrového řízení řádně zrealizoval 
alespoň 2 významné obdobné zakázky. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě 
považuje zakázka, jejíž předmětem bylo zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů 
s finančním objemem min. 1,5mil. Kč bez DPH, přičemž za řádně zrealizovanou se považuje pouze 
zcela dokončená zakázka. Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením 
seznamu významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech 
před zahájením výběrového řízení. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její 
finanční objem, doba a místo plnění, název a kontakt na objednatele.  

Dodavatel prokáže, že osoba odpovědná za řízení stavby a za kvalitu díla, splňuje alespoň 
následující minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi: 

Hlavní stavbyvedoucí  
- odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.), a to pro obor 
pozemní stavby.   

- aktivní účast v pozici hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího nebo jejich zástupce na 
realizaci alespoň 2 obdobných zakázek definovaných v odst. 6.3.1. ZP.   

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením vyplněného seznamu 
členů realizačního týmu, jehož vzor je přílohou č. 6 ZP, včetně kopie osvědčení o odborné 
způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., případně jiného dokladu, který odbornou způsobilost tohoto 
člena týmu prokazuje. 

V případě, že uvedená osoba není zaměstnancem dodavatele (je v pozici poddodavatele), pak musí 
dodavatel k prokázání splnění kvalifikace doložit rovněž všechny doklady uvedené níže v odst. 
6.4.9. ZP.   

XI. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 
Předmět plnění zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další podmínky zadavatele 
jsou podrobně popsány v ZP, které jsou přílohou této výzvy.   
 
 
Za předloženou nabídku předem děkujeme. 
 
 
Ve Frýdlantu dne 15.01.2018 

Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

 


