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Příloha č. 1 

Zadávací podmínky pro zpracování nabídky  
na službu/dodávku pro zadání veřejné zakázky v pásmu C1 (dle SME 2011-04)  
 

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451   

Bankovní 
spojení: 

Komerční banka, a.s. 
Číslo 
účtu: 

923761/0100   

 
 

II. Předmět plnění zakázky  

„Provádění revizí a oprav komínů pro domovní a  bytový fond v majetku SMO svěřený MOb 
MOaP“ 

 
 

III. Místo, lhůta a způsob plnění zakázky  

Místo plnění  

Domovní a bytový fond v majetku statutárního města Ostravy městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

Lhůta plnění 

Od: 1. 9. 2011  Do: 31. 8. 2012   

Způsob plnění 

Průběžné plnění na základě rámcové smlouvy. 

 
 

IV. Požadavky zadavatele na nabídku 

Prokázání kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením následujících dokumentů v listinné podobě:  

a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky, 

b) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné evidence 

(pokud je v ní uchazeč zapsán), výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů vzhledem k poslednímu 

možnému dni podání nabídky, 

Vítězný uchazeč je dále povinen předat zadavateli úředně ověřené kopie těchto dokumentů, a to před 

podpisem smlouvy. 
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Povinné součásti nabídky 

Dále uchazeč předloží v listinné podobě následující dokumenty: 

a) čestné prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu zadávacího řízení, podepsané 

oprávněnou osobou 

b) zadavatelem předložený návrh rámcové smlouvy (ve znění přílohy č. 1) doplněný o nabídkovou 

cenu a údaje zhotovitele a podepsaný oprávněnou osobou 

c) zadavatelem předložené čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

podepsané oprávněnou osobou (ve znění přílohy č. 2) 

d) kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu  

e) reference o provedených zakázkách za rok 2009 – 2010 s uvedením finančního objemu  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit znění návrhu smlouvy před jejím podpisem.  

 

Vítězný uchazeč je dále povinen předat zadavateli originál čestného prohlášení dle bodu a), a to před 

podpisem smlouvy. 

 

V. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky 

Celková cena za veškeré jednotlivé VZ realizované dle rámcové smlouvy je stanovena na částku 

v maximální výši  1 000 000,00 Kč bez DPH, a to včetně ceny případných víceprací. 

________________________________________________________________________________

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady. 

Uchazeč vloží nabídkovou cenu v Kč bez DPH v tomto členění: 

- cena za provedení kontroly a čištění spalinových cest vč. výběru pevných znečišťujících 

částí a kondenzátu, přesunu technologie a vystavení písemné zprávy (Kč/komínový průduch) 

- cena za provedení revize spalinové cesty vč. vystavení písemné zprávy 

(Kč/komínový průduch)                                                  

- cena HZS za provádění drobných oprav komínů (Kč/hod./pracovník) 

- cena za dopravu  (Kč/km) 

 

Obchodní a platební podmínky budou ve smlouvě uvedeny v následujícím rozsahu: 

a. Cenu za provedení jednotlivých VZ uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Podkladem pro fakturaci bude „Požadavek na opravu“, který bude obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 

11. této smlouvy odsouhlasený objednatelem.  

b. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez nichž je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji 

zhotoviteli vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě lhůta k zaplacení neběží. Nová lhůta začne 

běžet dnem doručení opravené či doplněné faktury.  

c.  Lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
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VI. Lhůta a způsob podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 

Začíná běžet: 20. 7.  2011 od 9:00 hod. Končí: 5. 8. 2011 v 9:00 hod.   

Způsob podání nabídky 

Uchazeči odevzdají zapečetěné obálky s požadovanými doklady a nabídkovou cenou na podatelnu 

městského obvodu do 9:00 hodin dne 5. 8. 2011. 

 
 

VII. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritérií odpovídajícím požadavkům na zpracování nabídky, a to: 

- 40 % cena za provedení kontroly a čištění spalinových cest vč. výběru pevných znečišťujících částí  

kondenzátu, přesunu technologie a vystavení písemné zprávy (Kč/komínový průduch) 

- 25 % cena za provedení revize spalinové cesty vč. vystavení písemné zprávy 

(Kč/komínový průduch) 

- 25 % cena HZS za provádění drobných oprav komínů (Kč/hod./pracovník) 

- 10 % cena za dopravu  (Kč/km) 

Jednání bude probíhat bez účasti uchazeče. 

Neúplná nabídka nebo nabídka, u níž nebudou prokázány požadované kvalifikační předpoklady, bude 

zadavatelem z dalšího hodnocení vyřazena. 

Zadavatel připouští hodnocení v případě podání jedné nabídky. 

 
 

VIII. Další podmínky 

Nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek. Nabídky, které budou 

s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím 

průběhu až do uzavření smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídky. 

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení. 
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