Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Výzva k podání nabídek
dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm“

Zadavatel připouští pouze elektronické podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech zakázky
a ve věcech technických:

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru č.p.1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
00297852
CZ00297852
Komerční banka a.s., č.ú.: 1724801/100
Ing. Miroslavem Halatinem, starostou
Ing. Miroslav Halatin, starosta
zastoupení na základě mandátní smlouvy ze dne 21.5.2010, ve
znění pozdějších dodatků: Gabriela Polášková,
RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, IČ: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266,
e-mail: frenstat@nemovitost.com
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho specifikace
Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Forma zadání:

v souladu s ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s podmínkami poskytovatele dotace pro investiční dotace

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Klasifikace dle CPV kódů: 450 00000-7 – Stavební práce
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
45211100-0 - Stavební úpravy domů
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

12 mil. Kč bez DPH

Části zadávací dokumentace zpracované odlišnou osobou od zadavatele:
▪

Projektová dokumentace stavby zpracována dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
„Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení
stavby „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm.“ Architektura &
interier - Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 11174412.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy panelových domů č.p. 307, 308 a 309 na
ulici Dolní ve Frenštátě p. R. Navrhované stavební úpravy obsahují zejména tyto části:
zateplení fasády včetně lodžií bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem
(ETICS). Umístění a tloušťky izolantu jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Dále
bude provedeno nové zábradlí lodžií, nová skladba lodžií, zateplení střechy včetně nové
hydroizolace střechy, nové klempířské prvky.
3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně
https://zakazky.mufrenstat.cz

všech

příloh

je

zveřejněna

na

profilu

zadavatele

4. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky v elektronické podobě musí být prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
zadavateli doručeny nejpozději dne 16.11.2021 do 10:00 hod.
Otvírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno
elektronicky v souladu s ust. § 109 a § 110 ZZVZ.
Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků.
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5. Způsob podání nabídek
Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené
adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout
velikost cca 50 MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace
nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese:
https://zakazky.mufrenstat.cz/manual.html
Nabídky budou podány v českém jazyce.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou součástí Zadávací
dokumentace, která je přílohou této Výzvy.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 a násl. ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel stanovuje jako hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídkovou cenu bez DPH
- váha 100 %.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu
smlouvy o dílo.
8. Přílohy výzvy k podání nabídky:
Příloha: Zadávací dokumentace

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27.10.2021
Ing. Miroslav Halatin
Starosta města

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin
Datum: 27.10.2021 14:21:59 +02:00
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