
   Město Strakonice

odbor majetkový

Naše značka: Vyřizuje: Datum: 
MUST/033849/2018/MAJ/Srb Ing. Srb 2.8.2018

Výzva k podání nabídky
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI – STARÝ DRAŽEJOV“

Město  Strakonice  jako  zadavatel,  vyhlašuje  v souladu  s  Pravidly  pro  zadávání  veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu:

„Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“

1. Zadavatel zakázky

Město Strakonice
sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou
IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300
tel.: 383 700 111
fax: 383 324 535

kontaktní osoba 
ve věcech  technických: Ing. Lukáš Srb, tel.: 383 700 324, e-mail: lukas.srb@mu-st.cz
     

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/
Předmětem plnění veřejné zakázky stavební úprava návsi Starý Dražejov. Jedná se o celkovou
rekonstrukce části komunikace, výměna spodních vrstev komunikace, nová asfaltová plocha
včetně dodání a osazení silničních obrub. Stavba bude realizována  v rozsahu dle přiložené
projektové dokumentace a výkazu výměr. 



Nabídková cena uchazeče bude obsahovat veškeré náklady na realizaci této stavby, především
náklady na zemní práce, přesuny hmot, skládkovné, DIO, nákup materiálu, zaměření 
skutečného provedení stavby a dalších podkladů pro kolaudaci stavby.

3. Doba a místo plnění  zakázky

Předpoklad předání staveniště do 2 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
Ukončení do 3 měsíce od předání staveniště
Místo plnění příměstská část Starý Dražejov, Strakonice

4. Předpokládaná cena 
2.600.000,- Kč bez DPH

5. Podmínky účasti v zadávacím řízení      

Nabídka uchazeče musí obsahovat:  
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán - kopie
- doklad  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních   předpisů  v rozsahu

odpovídajícím  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné
živnostenské oprávnění či licenci

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH

7. Základní požadavky na obsah smlouvy

Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězem zadávacího řízení.  Zadavatel  připouští  pouze dále specifikované úpravy vzorové
smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů uchazeče, nabídková cena.

8. Místo a způsob pro podání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem
uchazeče  mohou uchazeči  doručit  osobně na  podatelnu  MěÚ Strakonice,  nebo poštou  na
adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové
razítko podatelny MěÚ Strakonice s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky.
 
Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a 
nápisem:  

NABÍDKA : „Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“  - NEOTEVÍRAT“



9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí:              14.8.2018 v 9.00 hod

10. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zrušit  zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit  žádnému z uchazečů
podanou nabídku,
- odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek,
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější  nabídky ověřit informace deklarované uchazeči
v nabídce,
- neuzavřít příslušnou smlouvu,
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
  

11. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná  nabídka  bude  zpracována  v českém  jazyce.  Kompletní  nabídka  bude  datována,
opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím
celé nabídky. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na
webových  stránkách  města  Strakonice  za  účelem možnosti  podání  nabídky  neomezeným
počtem uchazečů.  

Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor majetkový   Ing. Lukáš Srb,
tel. 383 700 324, e-mail: lukas.srb@mu-st.cz

Otisk úředního razítka

..................................................
 Ing. Jana Narovcová v.r.
vedoucí majetkového odboru



Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku na stavební práce 

„Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“

Údaje o uchazeči 

Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma

IČO

Telefon

Fax

E-mail

Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka 

Nabídková cena předmětu zakázky bez DPH Kč

DPH %
Kč

Celková cena včetně DPH Kč

V ………………….. dne ……………
           ……………………………….
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