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PREAMBULE

Tato Výzva k podání nabídky je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je 
vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 
na veřejnou zakázku na stavební práce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A IDENTIFIKACE 
SPOLEČNOSTI POVĚŘENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH 
ČINNOSTÍ

Název zadavatele:   Město Svitavy
Sídlo:       T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
Právní forma: 801 – obec
Zastoupená: Mgr. Davidem Šimkem – starostou města
IČ: 002 77 444
DIČ:   CZ00277444
Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/Profil/Svi

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností, která 
zpracovala textovou část zadávací dokumentace:
Obchodní jméno: RTS, a.s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce gravitační kanalizace, která odvádí 
odpadní a dešťové vody z části ulic U Stadionu a Kollárova a v šachtě Š1 se 
napojuje na stávající funkční kanalizaci. Stavba řeší rekonstrukci kanalizačních stok 
v celkové délce 406m, z toho 236m DN300mm a 170m DN400mm. Na kanalizaci 
bude osazeno 11 nových revizních betonových šachet DN1000mm, a bude na ni 
napojeno 8 nových uličních vpustí, zajišťujících odvodnění přilehlých komunikací. Při 
provádění stavby budou průběžně propojovány domovní přípojky splaškových vod a 
dešťové svody.

Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou 
uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (dále také jen výzva).

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na profilu zadavatele 
http://www.stavebnionline.cz/Profil/Svi, pod názvem veřejné zakázky.

http://www.stavebnionline.cz/Profil/Svi
http://www.stavebnionline.cz/Profil/Svi
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 4. 2017 v 10.00 hod. Nabídky lze poslat 
prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou 
nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. 
(poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 
00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila 
Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost ve 3.NP. Při otevírání nabídek mají 
právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS,
a.s. a zástupci účastníků zadávacího řízení (max. 2 osoby za jednoho účastníka).

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM 
JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky. Zadavatel nevlastní elektronický nástroj pro přijímání 
elektronické podoby nabídek a vylučuje tímto podání nabídky v elektronické podobě. 
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce 
(technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém 
jazyce). Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Svazku 1 zadávací dokumentace.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ 
POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny ve 
Svazku 2 a jeho přílohách, které jsou součástí této výzvy. 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 jsou uvedena ve Svazku 1 a jeho 
přílohách, které jsou součástí této výzvy. 

SOUČÁSTI VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 

Součástí této Výzvy je Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky. 
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:
- Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
- Formulář Krycí list nabídky
- Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů
- Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
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- Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
- Formulář pro uvedení referenčních staveb
- Svazek  3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
- Svazek 4 – Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob 

zpracování nabídkové ceny
- Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby 
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Rekonstrukce 

kanalizace U Stadionu a Kollárova ve Svitavách“
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb „Rekonstrukce kanalizačních 

přípojek Svitavy“ 

V Brně dne 16. 3. 2017

Za RTS, a.s., osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností:

_______________________
Ing. Aleš Houserek
ředitel divize Veřejné zakázky
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