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VÝZVA 
 

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázky malého rozsahu 
 

Výběr zhotovitele na akci  
„ Výměna oken v budově SOŠ Litovel, Komenského 667“ 

 
 
Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) postupem mimo režim 
zákona v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v 
tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový 
úkon či postup formálně připomínal. Zakázka je zadána s dodržením transparentnosti, 
rovného zacházení, zákazu diskriminace a v souladu s organizační směrnicí č.1/2009 Města 
Litovel. 

1. Identifika ční údaje zadavatele 
 

Název:  Město Litovel  

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města 

Sídlo:  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Tel.:   585 153 133 

IČ:  00299138 

2. Druh a předmět veřejné zakázky 
 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku  
 
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:  konec června 2011 
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  srpen 2011  
Předmětem veřejné zakázky je: 
 
Výměna všech původních oken za plastová dle tabulky PSV, část D1, č. výkr. 15 

číslo výrobku počet číslo výrobku počet 
20 40 26 2 
21 3 27 1 
22 1 28 3 
23 67 29 1 
24 2 30 2 
25 2 31 3 

Celkem 127 oken (1.NP – 35 ks, 2.NP – 44 ks, 3.NP – 45 ks, horní podesta – 3 ks ) 
Přesné zaměření si uchazeč provede samostatně. 
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Součástí ceny nabídky bude  
- vybourání stávajících oken, odvoz a jejich likvidace 
- dovoz a osazení nových oken 
- vnitřní bílé plastové parapety 
- vnější Zn-Ti parapety 
- zednická a malířská úprava 
- 5 ks sítě proti hmyzu do oken č.v. 20 

 
Technické parametry oken: 

- uzavřená výztuha v rámu, min. tloušťka stěny 1,5 mm 
- profilový systém kvalifikační třídy A 
- doložení výpočtu „U“ okna = 1,0 oken č.v. 20 a č.v. 23 

3. Kontakty 
 
Případné další informace o předmětu plnění veřejné zakázky můžete získat u Ing. Vlastimila   
Habermanna, vedoucího OŠKS, telefon: 585 153 153, e-mail: habermann@mestolitovel.cz 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 5. 2011 do 13.00 hodin. V této lhůtě je nutné doručit 
nabídky na adresu Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel.  
V pracovních dnech je možno předkládat nabídky osobně na Městský úřad Litovel, a to v době 
Po, St od 7.00 do 16.00 hodin, Út, Čt od 7.00 – 14.00, Pá 7.00 – 12.00.  

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
 
Základní kvalifikační předpoklady 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. §53 zákona 137/2006 Sb., odst. 1, písm. 
a) - i) prokáže uchazeč čestným prohlášením. 
 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona 137/2006 Sb. prokáže ucha-
zeč předložením dokladů uvedených v ustanoveních písm. a), b) - výpis z obchodního rejstříku 
pokud je v něm zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v roz-
sahu odpovídajícím, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Způsob prokázání: ověřené kopie (opisy) originálů požadovaných dokumentů. 

6. Obsah nabídky  
 

a. Identifikace uchazeče  
b. Cenová nabídka - rozpis dodávky oken a montáž 
c. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů  
d. Návrh smlouvy o dílo 
e. Reference zakázek obdobného rozsahu 
f. Referenční vzorek – řez profilu 
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7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 
 
Zadávací lhůta je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení 
lhůty pro podání nabídek. 

8. Hodnotící kritéria 
 
Výše nabídkové ceny váha 75% 
Záruky za jakost v měsících (min. 60 měsíců) váha 25%  

9. Prohlídka místa plnění 
 
Prohlídku místa plnění je možné dohodnout se zadavatelem soutěže odborem školství, kultury a 
sportu Městského úřadu Litovel. 

10. Další podmínky 
 
Dodavatel je povinen oznámit zadavateli místo a termín zahájení a ukončení výroby oken, ve kte-
rém může zadavatel neohlášeně provést kontrolu výroby za účelem srovnání parametrů s refe-
renčním vzorkem. 
Zadavatel je oprávněn provést namátkovou kontrolu oken na staveništi formou rozřezání okna a 
srovnáním parametrů s referenčním vzorkem. Dodavatel je pak povinen dokompletovat zakázku 
na své náklady. 

11. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek se uskuteční 25. 5. 2011 ve 14.00 hodin 
v kanceláři vedoucího OŠKS č. dveří 17. Otevírání obálek je neveřejné. 

12. Další informace 
 
Obálku označte heslem „VE ŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vým ěna oken v budově SOŠ v Litovli 
NEOTVÍRAT“  
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu zadání veřejné zakázky zrušit. 
Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek posouzení nabídek. 
 
 
V Litovli dne 10. května 2011 
 
 

 
 

........................................... 
Ing. Vlastimil Habermann 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Městský úřad Litovel 


