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05.08.2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č.134/2016Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon).
1.

Identifikační údaje zadavatele:
Základní údaje o zadavateli

Zadavatel

Statutární město Frýdek-Místek

IČO

00296643

Kontaktní adresa zadavatele

Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Jednající/zástupce

Petr Korč, primátor

Kontaktní osoba zadavatele

Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ
Ing. Simona Čechová, referent OZVZ

telefon

558 609 370
558 609 265

email

sebesta.roman@frydekmistek.cz
cechova.simona@frydekmistek.cz

Adresa profilu zadavatele

https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.htm

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

Č.J.: MMFM 124103/2022
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Základní údaje o zakázce
Název veřejné zakázky

Výměna oken Žirafa – IC FM

Číslo veřejné zakázky

P22V00000094

Předmět veřejné zakázky

stavební práce

Kategorie dle předp. hodnoty

podlimitní

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

2.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení zateplení obvodového pláště přístavby, výměna
oken, vybudování nájezdových ramp. Veškeré práce budou prováděny za provozu zařízení a
s ohledem na denní režim klientů.
Stavebních práce budou realizovány ve 2 etapách.
a)
V první etapě, (v závislosti na výsledku zadávacího řízení předpokládá se v tomto roce
2022) bude provedena výměna oken a dveří včetně provedení nových otvorů. Tato dílčí
část stavby bude prováděna postupně podle uvolněných prostor objektu, po jednotlivých
podlažích a v rámci jednotlivých podlaží částečně v levé a pravé části podlaží objektu, to
vše z důvodů zachování provozu zařízení.
b)
V druhé etapě, (v závislosti na výsledku zadávacího řízení předpokládá se v roce 2023)
bude provedeno zateplení obvodového pláště a provedení venkovních ramp.
V závislosti na době ukončení zadávacího řízení a klimatických podmínkách si
objednatel vyhrazuje změnit termíny - v podrobnostech viz návrh smlouvy o dílo,
která je součástí zadávacích podmínek.
Tento projekt bude podána žádost o spolufinancování z EU, Národním plánem obnovy,
z Ministerstva životního prostředí v rámci výzvy č. 12/2021 NPŽP.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Hlavní předmět:

3.

45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče
45321000-9 – Tepelné izolace
45421130-4 – Instalace dveří a oken

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese:
https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928-781/0100
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Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí 25. 8. 2022 v 9:00 hod.
Otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek je z důvodu elektronické podoby nabídek neveřejné.

5.

Způsob podání nabídek:
Nabídky budou podány v elektronické formě.
Veškeré elektronické nabídky v rámci této veřejné zakázky je účastník povinen zaslat
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Zadavatel není provozovatelem tohoto
elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu
odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v
systému EZAK (viz https://www.zakazkyfm.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf).
Účastník vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Nabídky mohou být podány v českém a slovenském jazyce.
Elektronická nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc,
*.xls, *.jpg – do elektronického nástroje E-ZAK mohou být data zkomprimována
= formát*.zip nebo *.rar.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Jsou uvedeny v článku VIII. Zadávacích podmínek s názvem Doklady pro splnění
kvalifikace, které jsou jako součást zadávací dokumentace zveřejněny na adrese
https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html.

7.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona:
Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na
základě jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 100 %.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ
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