
 
 
 
      
 
 

                                                          
      
      
      
 
 

 
Naše čj.            26033-10/OVV-181-2010/brm 
Vyřizuje/tel. 
mobil:                   

Brzoňová/461 550 400 
723 500 011 

Svitavy         2010-05-12 

e-mail milena.brzonova@svitavy.cz   

 
 
 
 

  Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
 
 
Zadavatel město Svitavy, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, Předměstí, 
IČ 00277444, zastoupené starostou města  Mgr. Jiřím Brýdlem 
 

   vyzývá zájemce  
 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání 
nabídky na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy - výměna vrat v požární zbrojnici 
ve Svitavách – Lánech, Požární  187/2“ a k prokázání splnění kvalifikace.  
 
Popis předmětu zakázky  
Předmětem zakázky je stavební úprava garážových vrat z důvodu pořízení nového většího 
zásahového vozidla. Stavební úpravy řeší demontáž stávajících vrat, zvětšení stavebního 
otvoru, částečnou úpravu podlahy u vjezdu, osazení nových garážových rolovacích vrat, 
přívodu elektro pro ovládání. Na tyto úpravy je zpracována PD - ing. Bačovský Lubomír, 
Antonína Slavíčka 23, 568 02 Svitavy. 
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
 
- úředně ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
- úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v rejstříku zapsán 
 
Součástí nabídky bude 
-návrh smlouvy 

 
Hodnotící kritéria 
 

1  –  nabídková cena včetně DPH        -  80 %   
2  –  dodržení termínu realizace zakázky                  -  20% 



 
Způsob hodnocení nabídek  
 
V rámci kritéria „nabídková cena včetně DPH“  bude jako nejvýhodnější hodnocena nejnižší 
nabídková cena. 
 
V rámci kritéria „dodržení termínu realizace zakázky“ bude jako nejvýhodnější hodnoceno 
ujištění budoucího zhotovitele o splnění termínu provedení zakázky. 
 
 
Kontaktní osoby    
 
Jiří Zelinka, odbor vnitřních věcí   
� 461 550 420, 723 870 947   
e-mail: jiri.zelinka@svitavy.cz 
   
 

Jiří Šašek, odbor investiční 
� 461 550 273, 724 186 839 
e-mail: jiri.sasek@svitavy.cz 

Doba  plnění zakázky  
 
Požadované zahájení zakázky - červen 2010. 
Požadované ukončení zakázky – červenec 2010. 
 
Zadávací dokumentaci a podklady pro vypracování cenové nabídky si je možné si vyzvednou 
po telefonické objednávce na investičním odboru u  p. Jiřího Šaška, MěÚ Svitavy, T. G. 
Masaryka č.o. 25, dveře č. 209, tel:461550273, mobil: 724186239, a to od 17.5.2010 
v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 
 
Nabídky lze podat poštovní přepravou nebo osobně na podatelny Městského úřadu 
Svitavy, T. G. Masaryka 25 nebo Dvořákova 3. 
 
Nabídky je třeba doručit do 17:00 hodin středy 26. května 2010 v uzavřených obálkách 
s uvedením adresy uchazeče a s označením: „Neotvírat - Stavební úpravy - výměna vrat 
v požární zbrojnici“. 
 
V případě zaslání nabídky poštovní přepravou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 
 
 
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, ani na 
vrácení nabídky. 
 
 
Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- odmítnout všechny předložené nabídky, 
- zadávací řízení zrušit, 
- změnit nebo doplnit zadávací podmínky,  
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Brýdl 
starosta   


