
 

Výzvu ke zpracování cenové nabídky na zhotovení díla  
 „Výměna okenních prvků provozoven na ul. Švermova, č.p. 249 ve Vítkově“. 

 
Zadavatel:   Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce č. 7, 749 01 Vítkov 

IČ 00300870,  
DIČ CZ00300870 

Zastoupeno: Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou organizací 
                             Opavská 21, 749 01 Vítkov    
Zastoupeno:   Novákovou Zdeňkou, ředitelkou              

       Kontaktní osoba pro věci technické :   Matějek Jiří, 604 252 077, matejek@sbvitkov.cz 

Jedná se o zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.,  o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

 

1. Předmět plnění zakázky 
 
Předmětem soutěže je dodávka díla:   
            Výměna stávajících okenních prvků (výkladů) ve dvou samostatných prodejnách domu na ul. 
Švermova č.p. 249 ve Vítkově za výklady nové z Al profilu. Součástí zakázky bude také dodávka a 
montáž hlavních vstupních Al dveří  
 Prvky budou naceněny v provedení: barva RAL 9007, z hliníkového profilu min. stavební 
hloubky rám/křídlo - 70/79mm, min. počet těsnění 2. Max. Uw prvku 1,1 W/m2.K a max. Uf rámu 2,0 
W/m2.K. Rám i křídla s přerušeným tepelným mostem. 

Dveře budou naceněny v provedení:  kování elox – koule/klika, zámek 3 bodový s elektrickým 
vrátným s odzávorováním (deblokací), nízký práh (max.20mm) s přerušeným tepelným mostem, 
samozavírač s aretací, barva RAL 9007. 
Součástí cenové nabídky bude i výměna vnitřních parapetů prodejny VODO – TOPO, hl. 200 mm a 
venkovních parapetů z elox. pozink plechu v barevném provedení šedém, šíře 300 mm. Všechny 
parapety budou položeny na vyrovnaný maltový podklad. Prodejna autodílu bez venkovních parapetů. 
Zapravení připojovací spáry dle ČSN 746077. 
Všechny sklopná křídla budou otevírána pákovými ovladači. V cenové nabídce budou samostatně 
uvedeny i náklady za demontáž vnitřního dřevěného obložení ostění a zednické zapravení dvojitě 
lomeného ostění po demontáži obložení. 
 

 

Rozměry, členění a počty prvků prodejny VODO - TOPO 
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Poz.AL.04 
2 Ks Okenni prvky 1880 mm x 2535 mm, sestávající z dvou pevných poli a dvou sklopných 
oken. 

    

 
 



 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
     
 Výzdívkav 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyzdívka - tvárnice Ytong 

stav. otvor: 2775x2533 mm 

vyzdívka 2775x1953x450 mm 

vč. omítek vnější + vnitřní 

 

 
 

Vyzdívka 
tvár. Ytong 

985 x 1953 

hl. 450 mm 

vč. omítek 

vně i uvnitř 



 
 
 
 

 
 
 
Rozměry, členění a počty prvků  prodejny autodílů: 
 

 
 
 
 
 
 
 



   Poz. Al. 12 

 
 
 

 
 
 
Poz.Al.14 
Okenní prvek 2815 mm x 2650 mm, sestávající z dvou pevných polí a dvou sklopných oken 

 



Jedná se o kompletní   dodávku stavebně   montážních   prací, stavebních   hmot   a 
dílů, technologických a strojních zařízení potřebných ke zhotovení díla.  
 
Pro zachování možnosti komunikace s uchazečem je nutné u zadavatele vyplnit kontaktní 
údaje nebo se zaregistrovat na e-mail: matejek@sbvitkov.cz. Zadavatel upozorňuje, že je třeba 
uvádět přesné a korektní záznamy (e-mail), aby bylo možné zaslání dodatečné informace                                 
k dané  veřejné zakázce.   

  
 

2. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky 
 

1.  Písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, podepsaný 
osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho 
způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). 
Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. 
V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 

2.  Nabídková cena bude uvedena v české měně a bez DPH. Tato cena bude stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné 
zakázky. 

3. V cenové nabídce uveďte samostatně i náklady na: 
- vybudování a provoz zařízení staveniště 
- měření odběru energií a vody potřebných pro stavbu a poplatků za ně včetně nákladů na 

pořízení samostatného měření odběrných míst 
- zaměření oken a likvidaci oken - odpadů dle zákona o odpadech 

4.  Místo plnění: Švermova 249 ve Vítkově 

5.  Doba plnění: od 01.08.2019 do 15.11.2019 – realizace  však  nepřesáhne dobu 20-ti 
pracovních dní. 

6.  Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění je stanovena na úterý 2 července 2019 v 9:00 
hod. se srazem uchazečů před vchodem prodejny VODO – TOPO 

7. Součástí nabídky bude i kopie nabídky včetně smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve 
formátu *.doc,  *.xls,  nebo * pdf. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným 
originálem, bude vzat v úvahu písemný originál. 

 
 

3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: 
 

1. Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikační předpoklady (výpis z OR – v kopii, 
prohlášení, že firma není v likvidaci, insolvenci nebo na ni není vyhlášen konkurz, že nemá 
nesplacené závazky vůči Městu Vítkov). Vybraný uchazeč doloží dodatečně originál nebo 
ověřenou kopii. 

2. Vítězný uchazeč doloží před podpisem smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou   při   výkonu povolání 

3. Uchazeč předloží doklady o kvalifikačních předpokladech svých i firem, provádějících 
subdodávky. Pro činnosti, které vyžadují odbornou způsobilost vyplývající z norem, zákonů a 
montážních předpisů výrobců doloží příslušné osvědčení 

4. Předpokládaný objem prací, zajišťovaných subdodavatelsky 
 

 

4. Způsob hodnocení nabídek: 
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (váha 100 %), při splnění zadávacích 
podmínek.  

 
 

5. Místo pro podání nabídek s obálkami: 
Nabídky v samostatně zalepených obálkách označených 

„Výměna oken – Švermova 249 ve Vítkově“ 
SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT 

 

a opatřených na všech uzavřeních razítky uchazečů lze podat doporučeně poštou na adresu: Správa 
bytového fondu města Vítkova, Opavská 21, 749 01 Vítkov nebo osobně tamtéž, nejpozději však do  
10.07.2019  do 12:00 hodin.     



      
Zadávací lhůta je stanovena na 14 dnů. Počíná běžet dnem následujícím po skončení soutěžní lhůty. 
Po tuto dobu jsou uchazeči svými nabídkami vázání. 
 
 
 
 
 
 

6. Ostatní 
    
1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 2586 a 

násl. Občanského zákoníku č. 89/2012. 
2. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 

vliv na cenu nabídky a to také prohlídkou místa plnění na základě žádosti podané elektronicky 
objednateli min.5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. 

3. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky. 
 

  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. Odmítnout všechny nabídky 
2. Zrušit tuto soutěž 
3. Nevracet uchazečům písemné nabídky 
4. Soutěžní podmínky doplnit nejpozději 3 dny před koncem lhůty pro podání nabídek 
5. Realizovat jen část zakázky nebo zakázku rozdělit.  

 
 
 
 

 
 
 
Ve Vítkově dne 25.06.2019                            Matějek Jiří 
                                        mistr údržby 


