
 
Město Jevíčko 

 
předkládá výzvu více zájemcům zakázku malého rozsahu formou poptávkového řízení na akci: 

                                                C E N O V Á    N A B Í D K A    NA 
„Zpracování projektové dokumentace 

stavebních úprav domu Barvířská 560, Jevíčko“  
 
1. Zadavatel: 

 
Město Jevíčko 
zastoupené starostou města Ing. Romanem Müllerem 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
tel.: 461 327 810 
fax: 461 327 812 
e-mail: jevicko@jevicko.cz 
IČO: 00276791  
DIČ: CZ00276791 
 
2. Vymezení předmětu plnění zakázky, členění nabídkové ceny: 
 
• Předmětem je cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy 
domu Barvířská 560, Jevíčko, která bude sloužit jako podklad pro žádost o čerpání dotace MMR 
•  podporované projekty – vstupní byty sociálního bydlení pro rok 2015 a to ve stupni 
dokumentace ke stavebnímu řízení (vč. kompletní dokladové části) s rozpočtem a včetně výkazu 
výměr pro zadávací řízení. Vyhotovení bude předáno v 6 paré. Předpokládaný termín pro 
odevzdání dokumentace do 15. 11. 2014. 
• Součástí nabídkové ceny bude cena za autorský dozor akce v sazbě za hodinu práce (v rámci 
které budou uvažovány též náklady na dopravu). 
• Zadavatel uvažuje s vybudováním 4 až 5 malometrážních bytů dle stávajících možností a 
dispozic budovy (půdorys a výška) s možností dostavby v prostoru garáží a dvorku. 
• Přílohou jsou parametry projektové dokumentace dle pokynů MMR z roku 2013. 
 
Prohlídku domu lze provést po telefonické dohodě s vedoucí Podniku bytového hospodářství 
města Jevíčka, paní Jiřinou Šunkovou – telefon 608 607 633, e-mail: pbh@jevko.net, případně 
po dohodě s místostarostou Mgr. Miroslavem Šafářem – telefon 734 536 216, e-mail: 
mistostarosta@jevicko.cz 
 
Předložená nabídka bude obsahovat jednoduchý projekční záměr a bude členěna 
následujícím způsobem: 
 
Rozsah prací Cena bez DPH Cena vč. DPH

Zpracování projektu ke stavebnímu řízení (vč. kompletní dokladové
části a výkazu výměr pro zadávací řízení)

Cena za výkon autorského dozoru (předpoklad 50 hodin):
sazba za hodinu práce/cena celkem                 /                 /

Cena celkem  
 
 
 



 
 
3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů: 
 
Uchazeči prokazují: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, případně ŽL 
- autorizaci ČKAIT – inženýr pro pozemní stavby 

 
4.   Způsob hodnocení nabídek: 

 
Kriteriem hodnocení nabídky je nabídková cena. Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat 
nabízené ceny jednotlivě dle výše uvedeného členění. 
 
5.   Místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídku doručte na adresu Města Jevíčko poštou nebo osobně v pracovní dny nejpozději do 
25. 8. 2014 do 14:00 hod. Adresa: Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky 
adresátem.  
 
Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách, označených „NEOTVÍRAT! – Nabídka 
na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav domu Barvířská 560, Jevíčko“ 
opatřených identifikačními údaji uchazeče, adresou a razítkem na zadní straně uzavírání.  
Otevírání obálek proběhne 25. 8. 2014 v 16,00 hodin na MěÚ Jevíčko. 
 
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, 
že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako 
nabídky předložené po stanoveném termínu. Elektronické podání nabídky není přípustné. 
 
6. Reference o významných zakázkách: 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 
7. Požadavky na další součásti nabídky: 
 
Součástí nabídky bude zpracování návrhu smlouvy o dílo podepsaného uchazečem. Obsah 
smlouvy si zadavatel vyhrazuje po vzájemné dohodě doplnit či změnit. Součástí nabídky bude 
dále jednoduchý projekční záměr. 
 
Přílohy:  MMR podpora výstavby podporovaných bytů 
  Fotodokumentace 
 
 
V Jevíčku dne 12. 8.2014 
 
 
 
 
 v z. Mgr. Miroslav Šafář 
 místostarosta    
 










