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Výběrové řízení  
 

 
Město Řevnice, touto písemnou výzvou vyzývá zájemce k podání nabídky k akci: 

„Výměna záložního zdroje a úpravy automatického systému přepínání ve vodojemu 

Na Výšině“ 
 

 

1.   Identifikační údaje zadavatele 

 
Město Řevnice 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 241636 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Smrčkou, starostou města 

 

Doručovací adresa pro podání nabídek: 

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

 

Kontaktní osoby: 

 

Ing. David Kodym , tel. 602 427 675, kodym.ekos@revnice.cz 

 

Miroslav Cvanciger, tel. 725 715 397, cvanciger@revnice.cz 

 

 

2.      Informace o druhu a předmětu plnění 

 

 Předmětem poptávkového řízení je výměna záložního zdroje a úpravy automatického přepínání sítě 

ve vodojemu „Na Výšině“ a to dle projektové dokumentace, která je součástí podkladového materiálu 

k zadání. 
 

 Potřebné úkony jsou popsány v projektové dokumentaci zpracované společností Altron a.s. Novodvorská 

994/138, Praha 4   
 
 

Další informace: 

 možnost prohlídky stavby - po domluvě s kontaktní osobou; 

 dodržování pravidel BOZP, PO a ochrany životního prostředí; 

 předmětem plnění je tedy komplexní realizace díla „na klíč“. 

 

 

Závaznost požadavků zadavatele 

 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při 

zpracování nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v  zadávací 

dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s 

následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. 

Jednotlivé části díla v nabídce uchazeče musí dosahovat stejnou nebo lepší kvalitu oproti navrhovaným 

technickým specifikacím. 

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 

provádění díla. 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. 
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3.      Doba a místo plnění 

 

Předpokládaný termín realizace:  říjen 2018 

 

Místem plnění je Město Řevnice, k.ú. Řevnice, vodojem „Na Výšině“ 

 

 

4.      Požadavky na prokázání kvalifikace 

 
 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

- výpisem z obchodního rejstříku, dokladem,  prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci, 

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele       

 

Technické kvalifikační předpoklady: 

-  uchazeč prokáže předložením seznamu  prací obdobného charakteru (elektroinstalační práce)  provedených 

dodavatelem za poslední 3 roky. V seznamu uvede uchazeč min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla realizace 

obdobného charakteru (elektroinstalační práce) v objemu minimálně 350.000 Kč bez DPH. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený uchazečem pravdivý, a zda 

jsou splněny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že budou údaje uvedené uchazečem v 

rozporu s výsledky kontroly a posouzení zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku uchazeče vyřadit.  

 

 

5.      Způsob hodnocení nabídek, předpokládaná hodnota díla      

 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  

 

Předpokládaná hodnota díla je  350 000,- Kč bez DPH. 

 

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích 

podmínek, a také výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V případě, že nabídka bude 

obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, hodnotící komise si vyžádá od uchazeče písemné zdůvodnění 

těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Při posuzování nabídky s mimořádně nízkou 

nabídkovou cenou zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění uchazeče. Posoudí-li hodnotící komise toto 

zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.  

 

        

 

6.      Termín a místo pro podání nabídek, 

 

Nabídka bude doručena poštou nebo osobně do 10.09.2018 do 10:00 hod. na adresu zadavatele písemně, 

v uzavřené obálce označené názvem zakázky: 

 

„Výměna záložního zdroje a úpravy automatického systému přepínání sítě ve vodojemu Na Výšině   - 

NEOTVÍRAT“, 

 

Na obálce musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit.  Nabídka bude evidována a bude jí přiděleno 

pořadové číslo. Po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka přijata. 

Na Městský úřad Řevnice lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od  

8:00 hod. do 12:00 hod a od 13:00 do 18:00 hod. v ostatní pracovní dny od 8:00 hod do 12:00 hod. 
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7.      Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny 

 

 

 

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH jako 

celková, ve skladbě dle přiloženého výkazu výměr 

 

 

 

Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé doby 

plnění veřejné zakázky.  

 

Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou 

mluvních stran, a to dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu 

nebo v případě zadavatelem písemně vyžádaného zvýšení požadovaných standardů. 

 

Nabídka bude vypracována výhradně v českém jazyce v jednom originálu v listinné podobě. 

 

 

8.      Obchodní podmínky, návrh smlouvy o dílo 

Vybraný uchazeč předloží podepsanou smlouvu, jejíž předmět plnění bude definován přesně v rozsahu této 

zadávací dokumentace. Další podmínky a ustanovení smlouvy nepřekročí rozsah stanovený touto zadávací 

dokumentací a obvyklá ustanovení. Splatnost faktury za zhotovení díla bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení objednavateli na základě dokončeného a předaného díla. 

Dodavatel poskytne záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

 
 

9.        Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběr uchazeče kdykoliv před uzavřením smlouvy. 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, v takovém případě bude situace řešena smluvním 

dodatkem ke smlouvě o dílo. Nabídku podává uchazeč bezplatně.  

 

 

V Řevnicích dne  17.08.2018 

                                                                            

 

 

                                                                                                     …...................................... 

                                                                                                          Ing. Tomáš Smrčka                

                                                                                                       starosta města Řevnice 

         

 

 

 

 

 

                                                                                              


