
MĚSTO SVITAVY 

Výzva k podání nabídky 

Vážení, 

zasíláme Vám tímto výzvu k podání nabídky na zhotovení díla pod názvem "Havárie 
kanalizačního přivaděče na ČOV, ul. Tichá". 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: 
Sídlo: 
Zastoupené: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
e-mail: 
Kontaktní osoba: 
e-mail: 
Tel.: 

Město Svitavy 
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Mgr. Davidem Šimkem - starostou města 
00277444 
CZ00277444 
461 550 212 
radnice@svitavy .cz 
Ing. Marek Antoš -vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy 
marek.antos@svitavy .cz 
461550240 

Předmět veřejné zakázky 

Pi·edmětem veřejné zakázky je zhotovení díla "Havárie kanalizačního přivaděče na ČOV, 
ul. Tichá". Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací 
pro provádění stavby pod názvem "Rekonstrukce kmenové stoky Svitavy", zpracovanou 
BETA PROJEKT s.r.o., Zadní 402/la, Svitavy, v květnu 2019, číslo zakázky 34/2019/DPS 
(dále jen "Projektová dokumentace"). 

Termíny plnění zakázky 

Pt-edpokládaný termín plnění: 5.8.-30.9.2019. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Pi"edpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 5.200.000,- Kč bez DPH. 

Obchodní a platební podmínky 

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této vereJ11e 
zakázky jsou obsaženy v textu závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen "Smlouva"), která 
tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 



Dodavatel v rámci návrhu Smlouvy vyplňuje pouze zadavatelem označená pole. Dodavatel je 
povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh Smlouvy, který bude odpovídat vzoru 
Smlouvy ze zadávací dokumentace. Návrh Smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo osobou zmocněnou jednat za dodavatele. 
Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě předložena k 
podepsanému návrhu Smlouvy. 

Podklady pro zpracování nabídky: 

Jako podklad pro zpracování nabídky Vám samostatně zašleme kompletní Projektovou 
dokumentaci včetně výkazu výměr a návrh Smlouvy prostřednictvím služeb 
www.uschovna.cz. 

Členění nabídky 

Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

I. Krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. 

2. Výše nabídkové ceny bez DPH. 

3. Podepsaný návrh Smlouvy 

4. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele. 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky musí být podány v písemné listinné formě. Dodavatel podává nabídku 
v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. 

Nabídka bude během lhúty pro podání nabídek doručena osobně, nebo doporučeně poštou, 
nebo kurýrní službou do sídla zadavatele: Město Svitavy, odbor životního prostředí, T. G. 
Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, a to v úředních hodinách podatelny, jak jsou uvedeny na 
webových stránkách http://www.svitavy.cz. 

Lhúta pro podání nabídek končí v pátek dne 25.6.2019 v 11:00 hod. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem. Opožděné podání zaviněné poštovním přepravcem či kurýrem jde k tíži 
dodavatele. 

Dodatečné informace 

Dodatečné informace k této zakázce poskytne vedoucí odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy, Ing. Marek Antoš, a to na základě písemného požadavku uchazeče doručeného na 
adresy: marek.antos@svitavy.cz a iva.hamerska@svitavy.cz. 



Přílohy k zadávací dokumentaci 

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky ve formě textu návrhu smlouvy o dílo 

Přílohy budou poskytnuty prostřednictvím služeb www.uschovna.cz. 

Žádáme Vás o potvrzení přijetí této zprávy e-mailem na adresy: marek.antos@svitavy.cz a 
iva.hamerska@svitavy.cz. 

Ve Svitavách dne 12. června 2019 
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Ing. Marek A 1toš 
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l!ĚSTO 
SVITA\Y 

·9· 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy 
IČ: 00277 444 
DIČ: CZ00277 444 

vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Svitavy 
T.G. Masaryka 35 
marek.antos@svitavy.cz 
tel.: 461 550 211,602 108 520 
fax.: 461 532 141 


