MĚSTO ZBIROH
Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Zbiroh vyhlašuje podle § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce :

“Poradenské a konzultační služby při privatizaci bytového fondu
Města Zbiroh”
(jde o veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)

1. Zadavatel:
Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČ 00259225,
zastoupené starostou města: Ing. Milan Rusek
2. Vymezení plnění výběrového řízení:
A/
Zpracovat cenovou nabídku na služby - Poradenské a konzultační služby při
privatizaci bytového fondu Města Zbiroh, které budou obsahovat:
a/ Zhotovení ekonomických modelů hospodaření budoucího družstva vlastníků,
včetně všech doporučení, jak postupovat při založení a správě bytového družstva.
Je třeba dodržovat základní dokumenty přijaté již Zastupitelstvem města Zbiroh,
t.j. Zásady a Pravidla pro privatizaci bytového fondu Města Zbiroh, která je
nedílnou přílohou této výzvy.
b/ Organizování a realizace veřejných edukačních seminářů a schůzí s budoucími
družstevníky (současní nájemci) v místě zadavatele za účelem vysvětlení principů
a podrobností týkajících se privatizace.
B/
Cenovou nabídku zájemce podá za službu, včetně nákladů s touto službou
spojených, včetně DPH.
3. Doba a místo plnění:
● Místo plnění: Zbiroh
● Doba plnění: do konce roku 2017, bude upřesněno ve smlouvě o dílo po vzájemné
dohodě.
4. Doručení nabídek (lhůta a místo):
Zájemci o výběrové řízení doručí svou nabídku (zvolí jednu z variant):
a) V uzavřené obálce v termínu do 18.4.2017 (středa) do 10,00 hod. na adresu :
Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh, a označí ji zřetelně popiskou
“NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Poradenské služby při privatizaci bytového fondu Města
Zbiroh”.
b) Datovou schránkou v termínu do 18.4.2017 (středa) do 10,00 hod. do datové
schránky zadavatele ID DS: vtfbad7 nebo emailem na email zadavatele:
podatelna@zbiroh.cz . Předmět zprávy musí obsahovat text “NABÍDKA - Poradenské
služby při privatizaci bytového fondu Města Zbiroh”.
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5. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené služby budou placeny na základě měsíční
fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena po dokončení díla.

6. Obsah nabídky (požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky):
● Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána
oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně
od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.
● Nabídka bude obsahovat název firmy, IČO, sídlo, telefonický kontakt, e-mail,
ID datové schránky, pokud ji má uchazeč zřízenou.
● Nabídka bude obsahovat: strukturovanou nabídku, včetně ocenění jednotlivých
položek nabídky, celkovou cenu za službu, včetně nákladů s touto službou
spojených, včetně DPH, harmonogram prací, popis praxe v oboru.
● Nedílnou součástí nabídky bude kopie/scan výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopie dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu zakázky.
● Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno
přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena
v 1 výtisku.
● Doba plnění zakázky, harmonogram prací, popis praxe v oboru, seznam obdobných
prováděných zakázek, návrh smlouvy.

7. Způsob hodnocení nabídek:
Základní hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky je celková nabídka uchazeče.
Dílčí hodnotící kritéria :
1. Nabídková cena, váha 70%
2. Celkové hodnocení nabídky (zpracování nabídky, praxe), váha 30%

8. Další podmínky veřejné zakázky:
● Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
● Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez
udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah
díla.
● Nabídku podává uchazeč bezplatně.
● V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
● Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Milan Rusek, starosta města Zbiroh, tel. 603505208, starosta@zbiroh.cz,
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●

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh, tel. 373749523, tajemnik@zbiroh.cz,
Marie Teršová, referent investic, tel. 373749537, marie.tersova@zbiroh.cz,
Nabídky posoudí hodnotící komise dle daných kritérií. Hodnocení komise bude
doporučením pro radu města Zbiroh, která doporučení projedná a rozhodne
o dodavateli této veřejné zakázky. Uchazeči budou o výsledku veřejného
poptávkového řízení informováni písemně ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne rozhodnutí
rady města Zbiroh.

9/ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : do 200.000,- Kč, včetně DPH.

10/ Otevírání obálek s nabídkami, informace o výsledku poptávkového řízení :
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve středu dne 18.4.2017 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Zbiroh, 1. patro - přístavba. Přítomnost oprávněných osob
za uchazeče je přípustná.

11/ Práva zadavatele:
1. Právo nevracet uchazečům podané nabídky.
2. Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
na veřejnou zakázku.
3. Právo zrušit poptávkové řízení bez udání důvodu.
4. Právo odchýlit se od uvedených podmínek a taktéž právo nevybrat žádnou podanou
nabídku.

Zbiroh, dne 15.3.2017

………………………………….
Ing. Milan Rusek
starosta města Zbiroh
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Přílohy:

( jsou
volně
přístupné
www.zbiroh.cz/mesto/mestske-byty
zadavatele)

na
popř.

webových
na vyžádání

stránkách
města
u kontaktní osoby

1./ Zásady a Pravidla pro privatizaci bytového fondu Města Zbiroh
2./ Znalecké posudky bytových domů č.p. 529, 530, 585, 586 Zbiroh
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