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Výzva k podání nabídky  na realizaci  

veřejné zakázky  malého rozsahu 
 

Název veřejné zakázky: 

Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc.č. st. 998, k.ú. 

Strakonice 

 
Druh veřejné zakázky: Na stavební práce 
 

Druh výběrového řízení:  

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. b) zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Veřejná zakázka malého rozsahu je 
zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Při jejím zadávání je 
zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
Výběrové řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice“.  
 

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Zadavatel:   Město Strakonice 

Se sídlem:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

Zastoupené:   Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou  

IČO:    00251810 

Právní forma:   obec, územně samosprávný celek 

/dále jen „zadavatel“/ 
Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona  č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem. 
 

Veřejný zadavatel se při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením nechává 
smluvně zastoupit jinou osobou: 

Zástupce zadavatele:  CORPORIN s.r.o. 

Se sídlem:  Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01,  
Kancelář:  Bahenní ul. 1396, (vchod z ulice Labutí) 386 01 Strakonice 
IČO:     280 92 635 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Kontaktní osoba:  JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel společnosti 
telefon:    +420 383 392 665   
mob. telefon:   +420 606 703 203  
E-mail:    jindrich.kotrch@corporin.eu 
Datová schránka:  Typ DS: Právnická osoba  Identifikátor DS: u5nwp58 

(dále také jako „zástupce zadavatele“) 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, 
zrušit výběrového řízení, nebo rozhodnout o námitkách. 
 

Zadavatel vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách města Strakonice výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu na akci:  

Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc.č. st.998, k.ú. 

Strakonice 
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2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY /VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY/ 
 

Název veřejné zakázky:  

Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc. č. st.998, k.ú. 

Strakonice 
 

Veřejná zakázka: Na stavební práce. 
 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:  
 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy případně náhrada stávajících nosných 
konstrukcí u tribuny sportovního areálu. Veřejná zakázka řeší nevyhovující stav nosných 
střešních konstrukcí a podpěrných sloupů. Jedná se o sloupy z válcovaného profilu  I260 
obetonované na průměr 320-330mm, ocelové průvlaky 2x I120 se šikmými vzpěrami U60 a 
dřevěné sbíjené střešní vazníky z hranolů 120x140mm s oboustranným plným opláštěním 
z šikmo přibíjených prken tl. 24mm. Všechny tyto prvky nosné konstrukce jsou staticky 
nevyhovující, nevyhovují na únosnost a vykazují okem viditelné deformace. Předmět veřejné 
zakázky a jeho podrobná technická specifikace jsou popsány ve výkazu výměr a soupisu 
prací a dodávek, které je součástí zadávací dokumentace. 
 

Požadované podmínky plnění veřejné zakázky : 
Je nutné dodržet  technické i obchodní podmínky specifikované v zadávací dokumentaci. 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace. Zakázka bude realizována 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a ČSN.  
 

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ (vysvětlení zadávací dokumentace):  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace (vysvětlení 
zadávací dokumentace). Žádost o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) je 
nutné adresovat vždy na zástupce zadavatele – společnost CORPORIN s.r.o., resp. níže 
uvedenou kontaktní osobu.  
Kontaktní osoba zástupce zadavatele – společnosti CORPORIN s.r.o. je: 
   JUDr. Jindřich Kotrch  
telefon:   +420 383 392 665   
mob. telefon:  +420 606 703 203  
e-mail:   jindrich.kotrch@corporin.eu 
adresa kanceláře:  Bahenní ul. 1396 (vchod z ulice Labutí), 386 01 Strakonice 
datová schránka: u5nwp58 
 
Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace musí obsahovat:  
- název dodavatele, sídlo, IČO, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní telefon a e-mail.  
 
Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) musí 
být doručena zástupci zadavatele, tj. společnosti CORPORIN s.r.o., nejpozději 2 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytuje dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám prostřednictvím zástupce zadavatele nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení žádosti o jejich poskytnutí. Dodatečné informace, včetně přesného znění 
požadavku na jejich poskytnutí odešle zadavatel prostřednictvím zástupce zadavatele všem 
dodavatelům, které vyzval k podání nabídky, případně jiným zájemcům, kteří jsou mu známi. 
Zadavatel zároveň uveřejní dodatečné informace na www stránkách MěÚSS.   
 

Prohlídka místa budoucího plnění veřejné zakázky se ze strany zadavatele neorganizuje. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jindrich.kotrch@corporin.eu


výzva k podání nabídky stránka 3 z 4 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpoklad zahájení: srpen 2019 
Ukončení:                 do 15.12. 2019   
Místo plnění:    pozemek parc. č. st.998, k.ú. Strakonice 
   

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (BEZ DPH)  

3.043.000,- Kč (slovy tři miliony čtyřicet tři tisíc korun českých). 
 

5. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ  

Zadavatel požaduje prokázání splnění: 
 základní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
 profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
 technické kvalifikace dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. 

 

Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídky. 

 

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny v úrovni s DPH (zadavatel není ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH) od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude 
vybrána nabídka účastníka výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

7. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY) 

Zadavatel, jako součást /přílohu/ zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, a to 
ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo (Obchodní podmínky, návrh smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace). Veškeré podmínky obsažené v této příloze (např. platební podmínky,  
zajištění závazků ze smlouvy apod.) jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel pouze doplní do 
návrhu smlouvy údaje, jejichž doplnění se předpokládá (identifikační údaje v hlavičce 
smlouvy, cenu ve struktuře dle smlouvy, apod.) a předloží jej jako součást své nabídky. 
 

8. MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále, to vše v uzavřené 
neprůhledné obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj. „Oprava 
zastřešení tribuny sportovního areálu, parc. č. st.998, k.ú. Strakonice“ a textem 
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazeče. Na obálce 
musí být adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění pro případ, že jeho nabídka 
byla případně podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý uchazeč může podat 
pouze jednu nabídku. Varianty nabídek nejsou přípustné.  
 
Místem pro podání nabídek je MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, přičemž 
svoji nabídku mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu  MěÚ Strakonice nebo poštou na 
adresu zadavatele. Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle 
pořadového čísla nabídky, data a času doručení. 
 

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 
následujícím po dni odeslání této výzvy k podání nabídky určeným zájemcům. 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.7. 2019 v 08:10 hodin.  
Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle 
veřejného zadavatele. 
 
 
 



10. Y ZADAVATELE
. zadavatel si vyhrazuje pr6vo zruSit vizvu

z uchazedfr podanou nabidku
a

o

a

zadavatel si vyhrazuje prdvo odmltnout v5echny nabldky
zadavatel si vyhrazuje pr6vo neuzaviit smlouvu
zadavatel si vyhrazuje pr6vo pied rozhodnutim o vfbr5ru nejvhodn6j5i nabidky ovEiit
informace deklarovan6 uchazedi v nabidce
zadavatel variantni ie5eni nabldek nepiipouSti

bez uddni d0vod& a nevrdtit Z6dn6mu

11. OSTATNI PODM A VKY
PisemnS
podob6.
Pokud uchazed nesplni podminky vyzvy a zad6vaci dokumentace, bude jeho nabidka
vyiazena.

Tato vyizva k poddni nabidky bude zveiejn6na na www strdnkdch zadavatele za 0delem
moZnosti piihl65eni neomezen6ho podtu uchazedir a zasl6na dle rozhodnuti zadavatele 5

dodavatelfrm.Vyzva k poddni nabidky bude dSle zveiejn6na na profilu zadavatele s moZnostl
piihki5eni neomezen6ho podtu uchaze60 k podSni nabidky.

Podminky poskytn uti zadAvaci dokumentace:
Piipadnyim z6jemc0m za5le nebo pied6 zSstupce zadavatele zadAvaci dokumentaci na jejich
pisemnou Ziidost dorudenou z6stupci zadavatele,lj. spolednosti CORPORIN s.r.o., Bahenni
ul. 1396 (vchod z ul. Labuti), Strakonice, PSG 386 01 , do 2 pracovnich dn& ode dne
dorudeni plsemn6 26dosti zSjemce o jeji poskytnuti.
Plsemnou Z5dost je nutno dorudit zdstupci zadavatele nejpozd6ji do 2 pracovnlch dnt pied
uplynutim lh0ty pro pod6nl nabidek. Plsemnou 26dost je mo2n6 poslat po5tou, na e-mail
kontaktni osoby z6stupce zadavatele nebo osobnE a dokumentaci si vyzvednout na adrese:
CORPORIN s.r.o., Bahennl ul. 1396 (vchod z ul. Labuti),
a to v pracovnfch dnech v dob6 od 08:00 do 1 1 :00 hodin a od 12:00 do 15:00 hod.
Kontaktni osobou zdstupce zadavatele je: JUDr. Jindiich Kotrch, telefon: +420 606 703 203,
e-mail: iindrich. kotrch@corporin.eu.
Kompletni zadlvaci dokumentace bude poskytnuta z6jemci na z6klad6 jeho ZSdosti

v elektronick6 podob6 prostiednictvim serveru USCHOVNA nebo osobnd piedSna na CD, a

to zdarma. Pii zaslSni poStou (formou dobirky) bude ridtovdno baln6 ve vii5i 30,- Kd a
po5tovn6 dle platn6ho cenlku eesk6 po5ty, s.p.
V pilpad6 poZadavku z6jemce na poskytnuti zaddvacl dokumentace v listinn6 podob6 se

ndklady na reprodukci zad6vaci dokumentace iidi platnfm cenlkem kopirovacich sluZeb

Pressteka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice, PSe 386 01.

Seznam piiloh k vfzv6 k pod6ni nabidky:
Piiloha d. 1 - Zadlvaci dokumentace.

Ve Strakonicich dne 27.6.2019

Ing. Jana Narovcovd
vedouci majetkoveho odboru
opr6vn6n6 jednat za zadavatele

(razitko)

nabidka uchazede bude zpracov6na v desk6m iazyce a poddna pouze v listinn6

MfSTozs
trakeni ce
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