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  Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel  město  Svitavy,   se  sídlem T.  G.  Masaryka  5/35,  568  02 Svitavy,  Předměstí,
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:  „Zajišt ění technicko-organizační činnosti v oblasti
požární ochrany“ a k prokázání splnění kvalifikace. 

 Popis předmětu zakázky 
1. Provádění  pravidelných  kontrol  dodržování  předpisů  na  úseku  požární  ochrany
v objektech, kde je umístěn Městský úřad Svitavy,  Informační centrum města Svitavy,
Sociální  služby  města  Svitavy  -  azylový  dům, hasičská  zbrojnice  Jednotky  sboru
dobrovolných hasičů města Svitavy a ve zvonici kostela Navštívení Panny Marie.
2. Provádění  pravidelných  kontrol  dodržování  předpisů  na  úseku  požární  ochrany
v bytových domech ve vlastnictví města a v bytových domech, ve kterých město zajišťuje
správu,  uvedených  v příloze č.  1.  Příloha je  k dispozici  na  elektronické  úřední  desce
Městského úřadu – www.svitavy.cz. 
3. Zpracování návrhu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany ve městě
Svitavy.

Nabídka bude obsahovat
a) cenu za každý objekt uvedený v odst. 1 předmětu zakázky, 
b) cenu za každý bytový dům uvedený v odst. 2 předmětu zakázky a částku celkem,
c) cenu za zpracování ročního návrhu preventivně výchovné činnosti.

Nabídková cena bude uvedena  bez DPH, vyčíslena výše DPH a cena vč. DPH. 



Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Součástí nabídky bude:

- úředně  ověřená  kopie  dokladu  prokazujícího,  že  uchazeč  je  osobou  odborně
způsobilou ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  ve
znění pozdějších předpisů,  
- prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání, 
- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v rejstříku zapsán,
- návrh smlouvy.

Hodnotící  kritérium a způsob hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková
cena. 

Kontaktní osoba   
Bc. Milena Brzoňová, vedoucí odboru vnitřních věcí 
TČ:   461 550 400, 723 500 011
e-mail: milena.brzonova@svitavy.cz 

Doba  plnění zakázky 
Požadované zahájení zakázky - únor 2010.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3  měsíce.

Nabídky  lze  podat  poštovní  přepravou  nebo osobně  na  podatelny  Městského  úřadu
Svitavy, T. G. Masaryka 25 nebo Dvořákova 3.  
Nabídky budou přijímány do 16:00 h 8. února 2010  v uzavřených obálkách s uvedením
adresy uchazeče a s označením: „Neotvírat - zadávací řízení –  Technicko-organizační
činnost v oblasti PO“.

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  



 


