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Výzvu ke zpracování cenové nabídky na zhotovení díla  

„Výměna kuchyňských linek bytových domů Oderská 178 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 ve smyslu §12 odst.3 zákona, jejíž zadávání se v souladu s § 18 
odst. 5 zákona neřídí zákonem 

 
 

1. Předmět plnění zakázky 
1. Předmětem soutěže je dodávka díla:                                                                                    

„Výměna 10 ks kuchyňských linek v bytových jednotkách domů na náměstí Jana Zajíce č.p. 14 a 
č.p.15 ve Vítkově“  

2. Jedná se o kompletní dodávku stavebně montážních prací, stavebních hmot, dílů  a 
technologických zařízení potřebných ke zhotovení díla. 

- demontáž a likvidace stávajících kuchyňských linek, 
- dodávka a montáž 6ks nových linek v délce 1850 mm pultová část a 2450 mm horní 

část (skříňka digestoře) a 4ks  nových linek v délce 1600 mm pultová část + 600 mm 
dvojskříňka ke sporáku a 1600 mm horní část, včetně dodávky a montáže zádové 
desky  mezi horním a dolním dílem linky, digestoře, míchací baterie stojánkové, dřezu 
s odkapávačem a dřezového sifonu 

- dodávka a montáž dveří spíže 680 x 2700 mm – odstín shodný s dvířky nové linky 
Rozsah zakázky  je stanoven jednoduchým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí    
výzvy a který je zájemce povinen nacenit. 
U výměny kuchyňských linek je zhotovitel povinen spolupracovat s pracovníky SBF Vítkov při pracích 
souvisejících s výměnou linek. Jedná se o výměny podlahové krytiny kuchyní a vodo-elektro 
instalační úpravy.  
Zhotovitel je povinen provést zaměření kuchyní ve všech bytech 
 
3. Nabídkovou cenu uveďte jako komplexní za dodávku celého díla a konečnou, včetně zahrnutí 

finančních nákladů na: 
a)  uvedení všech stavbou dotčených prostor do původního stavu, což bude doloženo zápisem 
b) vybudování a provoz zařízení staveniště, skládky materiálu včetně poplatku za uložení na 

skládku, případně za jeho likvidaci 
c) veškeré další náklady zhotovitele spojené s přípravou, úpravami a kvalitním dokončením díla 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění stavby 
d) zřízení odběru energií a vody potřebných pro stavbu a poplatků za ně včetně nákladů na 

pořízení samostatného měření odběrných míst 
e) práce, dodávky a materiály, které jsou zřejmé z vyjádření poskytnutých při zadání díla 

a nejsou obsaženy v rozpočtu stavby budou oceněny  samostatnými položkami mimo 
předložený rozpočet. Pokud uchazeč takto zřejmé náklady samostatně neocení , má se za 
to, že tyto náklady jsou již obsaženy v konečné smluvní ceně 

f) zaměření všech měněných kuchyňských linek  
4. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

a) zadavatel bude písemně požadovat provedení prací nad rámec cenové nabídky a smluvního 
plnění. Požadované práce budou samostatně oceněny a písemně odsouhlaseny 
zadavatelem před jejich započetím  

b) změní se daňové předpisy, např. výše sazby daně z přidané hodnoty 
5. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu  

o předání a převzetí stavby, odstraněním všech vad a nedodělků, předáním dokladů 
předepsaných zkoušek a revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů 
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6. Zadavatel upřesní před podpisem SOD barevné řešení použitých materiálů 
7. Zadavatel upřednostňuje jakostní certifikované materiály vyrobené v ČR. 

 
 

2. Doba a místo plnění 
1. Místo plnění : 
Vítkov – bytový dům na náměstí Jana Zajíce č.p. 14 a č.p.15 ve Vítkově 
 
2. Staveniště je vymezeno obvodovými zdmi budov. V případě potřeby využití okolních ploch je 
nutné požádat o zábor veřejného prostranství u MěÚ Vítkov – odbor služeb, pan Grigier Jiří. 
 
3. Doba plnění v termínu:  02.08.2019  - 31. 10. 2019 
 

3. Obsah a forma nabídek 
 

1. Uchazeč předloží nabídku ve formě návrhu smlouvy o dílo ve smyslu Občanského zákoníku. Jiná 
nabídka nebude do soutěže přijata. 

2. Nabídka musí obsahovat:  

 název, adresa, telefon uchazeče 

 nabídková cena díla 

 položkový rozpočet 

 návrh smlouvy o dílo v samostatné příloze 
3. V nabídce bude navržena kalkulace nákladů na případné vícepráce 
4. V nabídce bude uveden způsob fakturace a platební podmínky včetně sankcí za nedodržení 

termínů. 
5. Nabídka bude obsahovat doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

povolání 
 

4. 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. Nabídka bude obsahovat doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
povolání 

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

4. Uchazeč předloží předpokládaný objem prací, zajišťovaných subdodavatelsky 
 

5.Soutěžní lhůta: 
Končí dnem 15.7.2019 ve 12:00 hodin. 
 

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

 

7. Základní informace o zadavateli: 
Zadavatel:   
Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace 
se sídlem:    Opavská 21, 749 01  Vítkov 
Zastoupeno:  Nováková Zdeňka, ředitel  
IČ:    00489557  
DIČ:            CZ00489557 
 
Kontaktní osoby pro věci technické:  - Nováková Zdeňka 

- Matějek Jiří 
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8. Místo pro podání nabídek s obálkami: 
Nabídky v samostatně zalepených obálkách označených 

„NJZ 14, 15 – výměna linek“ 
SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT 

 

a opatřených na všech uzavřeních razítky uchazečů (§ 9 odst.1 zákona) lze podat doporučeně 
poštou na adresu: Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, 749 
01 Vítkov nebo osobně tamtéž, nejpozději však 15.07.2019 do 12:00 hodin. 

 
 

9. Dodací podmínky: 
1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 2586 a násl. 

Občanského zákoníku č. 89/2012. 
2. Záruční lhůta – zhotovitel díla bude ručit za kvalitu provedených stavebních prací pod dobu 60 

měsíců a dodávku technologie pod dobu stanovenou v návrhu smlouvy, minimálně však 24 
měsíců od předání a převzetí hotového díla. 

3. Zadavatel nebude zajišťovat ani hradit poplatky za uložení a likvidaci odpadu, tyto náklady musí 
být zahrnuty v ceně díla. 

4. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
vliv na cenu nabídky. 

5. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec smlouvy o dílo, budou sjednány za podmínek 
shodných se soutěžními. Ve smlouvě o dílo bude navržen způsob ocenění víceprací. 

6. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s realizací nabídky. 
  

10. Platební podmínky 
1. Fakturace bude probíhat na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle 

soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených TDI (technickým dozorem investora) , a to 
do 90% z fakturované částky. 

2. 10% z celkové ceny díla zakázky bude pozastaveno a uvolněno po předání díla zadavateli a 
odstranění všech vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla 

 

11. 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 08.07.2019    
 Matějek Jiří 
 mistr údržby 


