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Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Rada Města Újezd u Brna rozhodla na svém zasedání dne 25.3.2019 realizovat akci 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Tyršova, Legionářská, Sušilova a část ulice Hybešova“ . 
Rada Města Újezd u Brna rozhodla vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.  
 
Popis:  Rekonstrukce bude představovat výměnu stávajících svítidel, 32 ks stožárů, 

výměnu napájecích kabelů na celkové trase 1387m. Mimo výkopy E.ON je 
to celkem 320m. Nadzemní délka trasy VO je 12m. 

 
Zahájení stavby: 4/2019, v součinnosti s realizační firmou stavby „1040002762 Újezd u Brna: 

NN-Rekonstrukce vNN“ 
 
Zadávací podmínky: 1) Nacenění kompletního provedení – bez DPH 
 2) Vypracování návrhu Smlouvy o dílo 
 3) Předložení základních kvalifikačních předpokladů 
 4) Seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s 

uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele. 
 
Hodnotící kritéria:  Celková nabídková cena v Kč bez DPH 60% 
 Doba realizace 15% 
 Záruka 25% 
 
Postup vyhodnocení: Podle počtu přihlášených účastníků se stanovuje koeficient pro bodový 

podíl. Pro každé kritérium se stanoví pořadí a vypočítá bodový podíl podle 
následujícího schématu: 

         100 bodů 
 bodová váha  =  --------------------------------------   
        počet platných uchazečů 
  Váha kritéria je pro první kritérium 0,60, pro druhé kritérium 0,15 a pro 

třetí kritérium 0,25.  
 Pro jednotlivá kritéria se následně stanoví bodový zisk: 
 Počet bodů = (100 – (pořadí -1) x bodová váha) x váha kritéria 
 Součty bodů za kritéria určí konečné hodnocení. 
  
Příloha: projektová dokumentace 
 
V případě potřeby podá doplňující informace místostarosta Ing. Karel Vévar, tel. 724 183 499, e-
mail mistostarosta2@ujezdubrna.cz. 
 
Obálku s nabídkou označte „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Tyršova, Legionářská, Sušilova 
a část ulice Hybešova“ – NEOTVÍRAT + označení Vaší firmy 
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Cenovou nabídku je možno předat na podatelně MěÚ Újezd u Brna, nebo zaslat poštou na adresu: 
Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.4.2019 v 10.00 hod. 
Obálky budou otevřeny téhož dne v 10:05 hod, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek a to na 
adrese Města Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. Otevírání obálek se mají právo 
účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, 
maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče, která se v případě, že se nejedná o statutárního 
zástupce uchazeče, prokáže plnou mocí. 
 
V Újezdě u Brna 25.3.2019 
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