
 

 

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Název zakázky:  

Zhotovení odvodu vzduchu z kuchyně školní jídelny při ZŠ Řevnice, ul. Legií č.p.622 

Město Řevnice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou 

zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

 

Město Řevnice 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 241636 

Zastoupeno: Liborem Kvasničkou, starostou města 

 

Doručovací  adresa pro podání nabídek: 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, podatelna 

 

Kontaktní osoba: 

Bohdana Slámová, tel: 257 720 158, 737 146 843 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

 

     -druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a stavební práce. 

 

     -předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace odtahu vzduchu ze školní jídelny,  blíže 

specifikované v zadávací dokumentaci, tj. projektu zpracovaném Antonínem Fraňkem, Dlouhá 24, 

267 27 Liteň. Zadávací dokumentace je k dispozici na webových stránkách  města nebo je možné 

na vyžádání poslat dokumentaci elektronicky. 

Realizace v termínu: 1.8. - 22.8.2012 

 

3. Zadání veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení odvodu vzduchu 

z kuchyně školní jídelny, viz.kapitola z výkazu výměr: „ Zařízení č.2  Odvod vzduchu z kuchyně v 

1.NP“ (ve výkazu výměr označena žlutě) 

Dále výměna za stávající zařízení – demontáž stávajících digestoří zn.Best. Dodávka a montáž 

nového zařízení. Zavěšení nového odsávacího zařízení do stropní konstrukce ( pro orientaci je v 

zadávací dokumentaci vložen výkres charakteristického řezu stropní konstrukcí ). Požadavky na 

realizaci jsou podrobně popsány v technické zprávě projektu, která je součástí zadávací 

dokumentace. Součástí montáže musí být nový elektrický přívod  do rozvaděče, včetně  jištění 

a požadované ochrany.  Požadujeme doložit výchozí revize na zhotovený nový přívod a na 

připojení zařízení.  Zajištění  záručního a pozáručního servisu. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 

technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 

nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

 



 

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

- lhůta pro podání nabídky: 

Nabídku musí zhotovitel podat do 17.7.2012 do 12.00 hod.. Nabídky podané po této lhůtě nebudou 

zadavatelem posuzovány. 

   

- místo pro podání nabídky: 

Nabídku podá zhotovitel osobně nebo poštou na podatelně MěÚ, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

74, 252 30 Řevnice 

 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídky 
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 

        Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : 

 

      a) Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla a DPH.  

      b) Rekapitulace nákladů na realizaci celé zakázky  

      c) Náklady zakázky ve formě nabídkového rozpočtu 

 

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 

podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její 

veškeré přílohy. 

 

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, 

případně v ostatních částech projektové nebo zadávací dokumentace, je oprávněn  požádat  o 

dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 

 

Obchodní a platební podmínky pro realizaci zakázky budou stanoveny ve Smlouvě o dílo. Text 

návrhu smlouvy  podepsaný oprávněnou osobou bude součástí  nabídky uchazeče.  

 

Po podpisu smlouvy oběma stranami, před realizací zakázky, bude předáno zhotoviteli jedno paré 

předmětné projektové dokumentace. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení a v kopii a bude 

podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně 

uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s nápisem NEOTEVÍRAT.   

 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace  

 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpis z živnostenské registrace, 

případně další oprávnění umožňující výkon poptávaných činností. Zadavateli postačí 

předložení těchto dokumentů v neověřených kopiích za předpokladu jejich platnosti 

 

 seznam dokončených akcí, obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky za  

poslední 3 roky, osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací výhodou  

 

 



 

 

7. Údaje o hodnotících kritériích 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací 

ceny,termínu dodání, záruky,  servisu a zajištění služeb. Při hodnocení nabídek bude také 

přihlédnuto k referenčním zakázkám a možnému termínu realizace. 

 

 

Jednotlivá kritéria jsou procentuálně ohodnocena: 

 

-  nabídková cena                                                           90% 

 -  záruka, servis a zajištění nouzových služeb s možností          

   dodání náhradních dílů, proškolení personálu,          10% 
                                                                                      

                 

                Vzorec pro výpočet hodnocení dle kritérií : 

 

  ( cena nejnižší : cena hodnocená ) x 90( 10 ) = vážený bodový zisk nabídky 

  ( ve výpočtu uvádíme ceny vč.DPH ) 

 

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich celkového součtu vážených bodových zisků, a to od nejvyšší 

po nejnižší součet vážených zisků. 

 

 

8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje 

právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo 

výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč 

bezplatně.  

V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

 

 

 

V Řevnicích dne  3.7. 2012 

 

 

 

 

Libor Kvasnička, starosta města 
v.r. 
 

 

 

 

 

 

 


