
 

Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) 

Zadavatel: 

Název zadavatele: Odborný léčebný ústav Jevíčko 

Sídlo zadavatele: 56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508 

IČ: 00193976 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Lenka Smékalová, ředitelka 

 

 

 

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

 

Název zakázky: 

 

„REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“ 
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1. Zástupce zadavatele 

Název: Ing. Petr Vlášek 

Sídlo: Karla Poura 311, Dolní Ředice 533 75 

IČ: 74836994 

E-mail: vlasek.zakazky@gmail.com 

Telefon: +420 607 965 711 

 

2. Údaje o uchazečích 

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a stavební práce. Nejedná se 

o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“). 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce – výměna výtahu 
 
Provozovatel  OLÚ Jevíčko 
Umístění   Pavilon N 
 
Popis stávajícího výtahu: 
 
Výrobce   OTIS- TRANZA OTIS, a.s. Břeclav 
Typ   TONV 320/0,7 
Rok výroby  1988 
Pohon   jednorychlostní 
Nosnost  320 kg 
Systém řízení   zastavovací, tlačítkové 
Počet stanic  4  
Zdvih   11,25m 
Klec š x h x v  900 x 1300 x 2150 mm 
Šachta   zděná 
 
Požadavky na nový výtah: 
 
Lanový osobní výtah    
splňující normu ČSN EN 81-1 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb. 
 
Technické parametry výtahu:    
 
Typ a nosnost výtahu: TOV 450 / 450 kg / 6 osob 
Pohon výtahu: lanový, trakční, stroj řízený frekvenčním měničem  
Počet stanic/nástupišť: 4/4 
Jmenovitá rychlost: 1 m/s 
Zdvih: 11,25 m 
Umístění stroje:  ve strojovně výtahu nad šachtou 
 
Strojovna + šachta: 
Umístění strojovny:  strojovna nad šachtou  
Materiál šachty:  zděná - cihla, beton 
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Rozměry šachty (š x hl) :  vnitřní rozměr 1 500 x 1 500 mm 
Horní přejezd (hlava) šachty:   min. 3 600 mm 
Prohlubeň:    1 570 mm 
Osvětlení strojovny:    doplnit na požadovanou intenzitu 
Osvětlení šachty:   součást dodávky výtahu  
Nový žebřík do prohlubně:  součást dodávky výtahu  
Průchozí prostory pod šachtou:   ne 
 
Kabina:  
Rozměry nové kabiny (š x hl x v): minimálně 1 000 x 1 150 x 2 100 mm 
Průchozí kabina:    ne – 1 vstup 
Stěny kabiny:    plechové panely s povrchovou úpravou  
Typ, barva:    dle výběru vzorníku  
Strop:     plechové panely s povrchovou úpravou  
Osvětlení:    LED osvětlení   
Podlahová krytina:   zátěžová - ALTRO dle výběru vzorníku 
Zrcadlo:    ano 
Madlo:     ano  
Sedátko:    ano  
Ovládací panel kabina:   nerez + displej (směrová a polohová signalizace) 
     prosvětlovací tlačítka – „antivandal“, Braillovo písmo 
Přivolávače nástupiště:   nerez provedení  ,antivandal“ na rámu dveří  
Signalizace v přivolávači stanice: displej (směrová a polohová signalizace) 
 
Kabinové a šachetní dveře: 
Kabinové dveře:   automatické  
Rozměr kabinových/šachetních dveří:  800 x 2 000 mm 
Materiál kabinových dveří:  ocelový plech povrch Komaxit v odstínu RAL   
Bezpečnostní prvek kabinových dveří:   celoplošná infrabariéra 
Šachetní dveře:  automatické – nutno dodržet současné stavební 

otvory 
Materiál šachetních dveří:  ocelový plech povrch Komaxit v odstínu RAL   
Požární odolnost šachetních dveří: EW60 
 
Řízení a komunikace: 
Řízení:     jednosměrné sběrné, mikroprocesorové 
Elektroinstalace:   v provedení pro normální prostředí  
Požární odolnost rozvaděče řízení: není požadována – umístění ve strojovně 
Obousměrné dorozumívací zařízení: standard – 2 telefonní čísla 
GSM brána včetně bateriového zdroje:  ano 
Hlásič pater    ano 
Intercom šachta - strojovna:  ne  
Nouzový bateriový přesun kabiny: ano do nejbližší stanice 
Evakuační režim:   není požadován 
Požární režim:    v případě požáru kabina sjede do určené stanice 
Kamerový systém:   ne 
 
Součástí nabídky musí být i demontáž a ekologická likvidace současného výtahu TOV320.  
Předmětem zakázky je také zpracování kompletní dokumentace výtahu, zaškolení dozorců 
výtahu a veškeré revize. 
 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 750.000,-- Kč bez DPH. 

Zadavatel k tomuto uvádí, že celková hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální, tzn. 

nabídky převyšující tuto hodnotu, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. 
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5. Termíny plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: ihned po podpisu smlouvy  

Předpokládaná termín realizace zakázky: do 28.02.2017 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 

Uchazeči musí předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty: 

6.1  Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením: 
 

a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté 

kopii, výpis nesmí být starší více než 90 dnů. 

b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 

plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence 

a to v prosté kopii. 

6.2 Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti předložením seznamu významných 

dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a 

doby poskytnutí. V předloženém seznamu uchazeč uvede název akce, název objednatele, 

dobu plnění a výši rozpočtových nákladů staveb. Zadavatel požaduje doložit minimálně 2 

významné dodávky, tzn. dodávka výtahu, přičemž výše nákladů na každou z těchto 

dodávek byla minimálně 750.000,-- Kč bez DPH. 

 

7. Změna podmínek zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 

dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 

z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům 

o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a uveřejní na profilu zadavatele. 

Změna bude provedena písemnou formou. 

7.1 Dodatečné informace 

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-

mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!). E-mail budou 

zasílána na vlasek.zakazky@gmail.com a v předmětu e-mailu bude uvedený 

„REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“. 

Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny 

nejpozději tří (3) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele 
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poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou (2) dnů po doručení žádosti. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce zadavatele i všem 

ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli 

vyzvání k podání nabídky a uveřejní na profilu zadavatele. 

7.2 Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 08.12.2016 v 10:00 hod. Sraz účastníků je před 

pavilonem N. Všem uchazečům doporučujeme zúčastnit se prohlídky místa plnění. 

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána 

oprávněným zástupcem uchazeče. 

 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo 

zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou 

po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou 

s razítkem. Strany budou očíslovány. 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude 

zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – „REKONSTRUKCE VÝTAHU 320“. 

Na obálce bude identifikace uchazeče a jeho adresa. 

 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. 

9. Struktura podané nabídky 

Nabídka bude zpracována v následující struktuře. 

 

Krycí list nabídky  

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří 

přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto 

vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako 

první list do nabídky. 

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění 

zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako 

cena „nejvýše přípustná“. 

 

Doklady prokazující kvalifikaci 

Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 6 zadávací dokumentace. 
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Nabídková cena 

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, a dalších vedlejších nákladů 

v celkovém členění v Kč bez DPH a s DPH. 

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které 

nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí 

být platná až do celkového dokončení díla. 

Návrh smlouvy o dílo 

Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnu jednat 

jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení. Zadavatel požaduje, aby smlouva obsahovala 

minimálně tyto požadavky: 

Doba montáže max. 3 týdny od zahájení prací (předání výtahu). 

Možné částečné finanční plnění dle postupu prací, doplatek do celkové ceny bude uhrazen do 30 

dní od předání hotového díla zhotovitelem objednateli. 

Záruční lhůta na montážní činnost zhotovitele je požadována v délce 60 měsíců ode dne předání  
a převzetí díla zhotovitelem objednateli a podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. 
Na dodávané komponenty dle záruky udané jejich výrobcem – minimálně však v délce 24 měsíců 

ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli a podpisem „Protokolu o předání a 

převzetí díla“. Seznam těchto výrobků  bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.  

 

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedenov souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami.  

Zhotovitel musí být kryt pojištěním na uhrazení případných škod na majetku objednatele.  

 

10. Místo a doba pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14.12.2016 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny 

do skončení lhůty pro podání nabídek. 

Nabídky se podávají na adrese zadavatele. 

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní 

dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídky nejpozději do 10:00 hod.  

11. Hodnotící kritéria 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která splní všechny požadavky zadavatele a bude 

obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny 

od nejnižší k nejvyšší. 
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12. Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru 

Zadavatel určuje, že rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní 

na profilu zadavatele. V tomto případě se rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru bere jako 

doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

Adresa profilu zadavatele je: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976.  

 

13. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto 

zadávací dokumentací. 

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy. 

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Zadávací lhůta byla zadavatelem stanovena v délce 90 dní. 

 

 

 

V Dolních Ředicích dne 28.11.2016 

 

 

Ing. Petr Vlášek 

zástupce zadavatele 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 


