
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Městské kulturní středisko Františkovy Lázně p. o. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání
veřejných zakázek, tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku středního rozsahu.

1) Identifikační údaje zadavatele:
Městské kulturní středisko Františkovy Lázně, IČ 00073989
zastoupené ředitelem Arnoštem Němcem 
sídlem Ruská 102/16, 351 01 Františkovy Lázně 

Kontaktní osoby:
Arnošt Němec, tel. 354 542 641, mob. 737 073 011, e-mail: reditel@divadlofl.org
Ing. David Pazourek, tel. 354 542 641, mob. 732 421 674, e-mail: ekonom@divadlofl.org

2) Název veřejné zakázky:
Oprava havarijního stavu zdroje tepla v     objektu Divadla Boženy Němcové – Františkovy Lázně

3) Druh zakázky: stavební práce

4) Předmět zakázky: 
demontáž stávajícího plynovodu od plynoměru až ke stávajícím kotlům. Nový plynovod provedený jako

průmyslový dle  ČSN EN 15001 s pracovním přetlakem 2,1 kPa.  Vybudování  odvzdušnění  plynovodu a
instalace detektoru topného plynu s ovládáním havarijního uzávěru.  Demontáž stávajících plynových kotlů
WOLF  a instalace kaskády (2ks) kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 194 kW s modulačním rozsahem
20-100% (referenčně CONDESINOX 100 viz. příloha č.1 Zadávací dokumentace). Nová kouřová cesta pro
kondenzační kotle. Zabezpečovací zařízení zdroje tepla a propojení topných rozvodů na stávající rozdělovač
topné  vody.   Nově  instalovaná  kaskáda  plynových  kotlů  bude  napojena  na  stávající  systém  MaR.
Výkonová/teplotní  regulace  každého  kotle  bude  na  základě  řídícího  signálu  0..10Vss.  Uzavírací  ventil
(OTEVŘENO/ZAVŘENO)  na  výstupním  potrubí  bude  ovládán  společně  s  chodem  příslušného  kotle.
Podrobná specifikace dle přílohy č. 1. Zadávací dokumentace.

5) Doba a místo plnění: 
Práce budou prováděny v předpokládaném termínu od 28. srpna do 15. září 2017. S podmínkou zajištění
provizorního vytápění v době konání představení, pouze v případě nutnosti při zhoršeném (chladném) počasí
na základě dohody se zadavatelem.

6) Lhůta pro podání nabídky:
Termín pro předložení nabídky je do 17. července 2017, do 14:00 hodin.

7) Místo pro podání nabídky:
Nabídky lze podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně v době od 8:00 do 14:00 v pondělí
až pátek, na Městské kulturní středisko Františkovy Lázně, Ruská 102/16, 351 01 Františkovy Lázně.

Doručení  požadujeme  v uzavřených  obálkách,  opatřených  na  uzavření  razítkem,  případně  podpisem
uchazeče,  je-li  fyzickou  osobou,  či  jeho  statutárního  zástupce,  je-li  právnickou  osobou,  a  označených
zřetelně:    „NEOTEVÍRAT, veřejná zakázka KOTELNA DIVADLO“

8) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

 Cenová nabídka rozdělená do čtyř základních položek:
 - zdroje tepla - dodávka kondenzačních plynových kotlů 
- kouřová cesta - úprava spalinové cesty pro kondenzační kotle (komína)                
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- topenářský materiál a montážní práce (demontáž stávající plynové kotelny, montáže rozvodů, instalace, 
napojení kotlů, izolatérské práce) 
- integrace do systému MaR                                    

Vše dle specifikace v Zadávací dokumentaci                       
 Prokázání kvalifikačních a technických předpokladů – bod 12) níže.

Nabídka bude svázána, opatřena polepem s     otiskem firemního razítka a podepsána oprávněnou osobou.

9) Obchodní a platební podmínky:
Platba bude provedena jednorázově na základě faktury, která bude rozčleněna na cenu bez DPH, DPH, a
celkovou cenu vč. DPH. Záloha na cenu díla se nesjednává.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném odevzdání a převzetí celého
předmětu  plnění.  Faktura  bude  mít  splatnost  15  kalendářních  dnů,  přičemž se  počítá  ode  dne  doručení
faktury dodavatele objednateli.

10) Požadavky na zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů,  rizik,  zisku  a  finančních  vlivů  (např.  inflace);  po  celou  dobu  realizace  zakázky  v souladu
s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla, včetně DPH. 

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o
kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení,
dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato
zadávací dokumentace.

11) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dodavatel  je  oprávněn po zadavateli  požadovat  písemně dodatečné  informace  k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

12) Požadavky na kvalifikační a technické předpoklady uchazeče:

Předpokladem hodnocení nabídek je splnění:
A) Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat od dodavatele, že je oprávněn podnikat v oblasti, předmětu
zakázky. Oprávnění  k  podnikání  prokáže doložením prosté  kopie  živnostenského listu  a  kopie  výpisu z
obchodního rejstříku (dokumenty nesmí být starší 90 dnů). 

Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem
splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je
oprávněn  zastupovat  sdružení  ve  věci  podání  nabídky a  jednáních  s  tím souvisejících,  a  dále  vymezit
odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, která podává nabídku
společně, prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s předchozím odstavcem. Živnostenské listy předloží
tyto osoby dle rozsahu, ve kterém se budou na předmětu plnění veřejné zakázky podílet.

B) Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat od dodavatele technické kvalifikační předpoklady předložením
seznamu významných staveb provedených uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí, formou čestného prohlášení.  Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v
seznamu významných staveb provedených v posledních 5 letech uvede, že realizoval min. 3 stavby týkající
se obdobného charakteru jako je tato veřejná zakázka.

13) Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
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14)  Subdodavatelé:
Zadavatel si vyhrazuje, že dodávka může být plněna pomocí subdodavatele, pouze po předchozím odsouhlasení.

15)  Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy do konce lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo
odmítnout všechny nabídky, které byly podány. Zadavatel zadávací řízení zruší rovněž v případech definovaných
v zákoně č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o
tom uchazeče bezodkladně informovat. Bude-li výzva zrušena ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené
nabídky vráceny uchazečům. Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly
otevřeny. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením
zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody.

16) Informace o výsledku zadávacího řízení:
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím e-mailu.

17) Lhůta, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou:
Minimální  doba,  po kterou je  uchazeč svou nabídkou vázán,  je  60 dnů od uplynutí  lhůty pro doručení
nabídky.

18) Účinnost Smlouvy o dílo:
Smlouva  o  dílo  na  předmětnou  akci  bude  platná  okamžikem  vlastnoručních  podpisů  statutárních  či
pověřených  zástupců  smluvních  stran  a  účinná  okamžikem  schválení  předmětné  akce  k financování
poskytovatelem dotace.

Ve Františkových Lázních dne 29. června 2017                                                                                                    

Přílohy:  
č. 1 – Zadávací dokumentace – oprava havarijního stavu zdroje tepla v objektu Divadlo Boženy Němcové
č. 2 – Schéma kotelny

     

…………………………….
Arnošt Němec, ředitel MKS Františkovy Lázně
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