
Stavební bytové družstvo Havířov 
 

Výzva k podání nabídky 
 

ve smyslu vnitrodružstevních pravidel stanovených pro výběrová řízení pro stavební práce Vám  
 

o z n a m u j e m e, 
 
že  Stavební bytové družstvo Havířov zahájilo výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy s názvem: „Zajištění 
hotovosti v oblasti elektro a odstranění zvávad zjištěných při elektro revizích v bytových domech ve správě 
SBD Havířov.“ 
K platnému podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace jsou stanoveny následující informace         a požadavky: 
 
Článek 1 – identifikační údaje objednatele 
Název objednatele:    Stavební bytové družstvo Havířov IČ:  00415227 
se sídlem: Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
Zastoupeno:  Jiřím Hurychem, předsedou představenstva 
 Jiřím Kornfeldem, členem představenstva 
 
Článek 2 – informace o druhu a předmětu výběrového řízení  
Předmět plnění:  „Zajištění hotovosti v oblasti elektro a odstranění zvávad zjištěných při elektro revizích 
v bytových domech ve správě SBD Havířov.“ 
Místo plnění:                   bytové domy ve správě SBD Havířov- katastr města Havířov 
 
Poskytování služeb:  01.08. 2022  – 31.12.2025 
 
Článek 3 – Zadávací dokumentace  
Návrh rámcové smlouvy, který je přílohou této výzvy. Adresa pro žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace je: 
andrea.krajcova@sbdhavirov.cz 
Na uvedené adrese lze ZD osobně převzít. 
 
Článek 4 – Lhůta a místo pro podání nabídek : končí dnem: 11.07. 2022 do 11.00 hodin 
 
Nabídka musí být podána osobně nebo doporučenou poštou v uzavřené obálce, označené: NEOTVÍRAT - Soutěž – 
„Zajištění hotovosti v oblasti elektro a odstranění zvávad zjištěných při elektro revizích v bytových domech ve 
správě SBD Havířov.“ 
na adresu SBD Havířov, Hornosušská 2/1041, 735 64  Havířov–Prostřední Suchá. 
 
Článek 5 – Požadavky na splnění kvalifikace – uchazeč doloží kopii pojistné smlouvy s minimálním plněním 
5 000 000 Kč, uchazeč doloží kopii výpisu z OR, uchazeč doloží kopii oprávnění pracovat v oblasti elektro (zkouška, 
certifikát, vyhláška, atd.) 
 
Článek 6 – Údaje o hodnotících kritériích  

Hodnotící kritétria: 
Nabízená cena v Kč bez DPH celkem:       45 % 
materiál v cenách a množství dle přiložených dokladů v podkladové dokumentaci. 
Cena je pevná a nepřekročitelná. (2% odstupy prvního a dalších v pořadí) 
 
2.   Kvalita celkem:           55 % 

3 ks referencí od tří různých objednatelů z posledních dvou let včetně kontaktu na objednatele a podpisu 
statutárního zástupce tehdejšího odběratele       15 % 
Čas dojezdu na místo od nahlášení havarijní poruchy      25 % 
Kladné reference SBD Havířov – maximálně 3- podepsané statutárním orgánem   15 % 

 
Článek 7 – Termín a místo otevírání obálek: 
Termín a místo otevírání obálek: 14.07. 2022 v 15.00 hodin ul. Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá  
  
 
Článek 8 – Ostatní sdělení : neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, soutěž zrušit bez udání důvodů, odmítnout 
všechny předložené nabídky bez udání důvodů. 
V Havířově, dne:       
          …………………………………. 

objednatel 
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