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 Výzva k podání nabídky  na realizaci veřejné zakázky  malého rozsahu 

 
        Chodník a veřejné osvětlení u kostela svaté Markéty 
 
Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady 
města Strakonice 573/2020 ze dne 24.6.2020 výzvu k podání nabídky na realizaci 
akce :  ,, Chodník a veřejné osvětlení u kostela svaté Markéty“ 
 
1. Zadavatel zakázky 

Město Strakonice  
sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené: starostou města   Mgr. Břetislavem Hrdličkou  
IČ 00251810, DIČ CZ00251810 
bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice č.ú. 1768038/0300 
tel:  383 700 111 
fax: 383 324 535 
 

  
2. Předmět zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci této výzvy je provedení a 
obstarání veškerých stavebních prací nutných k úplnému dokončení stavby ,,Chodník 
a veřejné osvětlení u kostela svaté Markéty, dle projektové dokumentace zpracované 
projektovou kanceláří KOMPLET Písecká 893, 38601 Strakonice.  
 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky  
 
Předpokládané termíny realizace : 
zahájení stavby  :        17.8.2020 
ukončení stavby :        30.10.2020 
Místo plnění       :         ul. U Sv. Markéty ve  Strakonicích. 
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4. Podmínky účasti v soutěži o zakázku  
 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

 Kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li 
v nich uchazeč zapsán . 

 Doklad o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícím  předmětu plnění 
zakázky :  

        - doklad prokazující příslušnou živnost ,oprávnění či licenci na provádění staveb.  
   - doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro montáž,         
      opravy a  revize  vyhrazených elektrických zařízení. 
 Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy 

a s projektovou dokumentací a že si před podáním nabídky vyjasnil všechna 
případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy 
respektuje. 

 Kopie osvědčení o autorizaci dle zák. 360/92 sb., v platném znění - osoby 
odpovědné za odborné vedení stavby. 

 Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce 
jsou pravdivé.  

 Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru za 
posledních 5 let 
(čestné prohlášení) 

 
5. Způsob hodnocení nabídek 
 
Jediným hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny bez DPH. 
 
6. Základní požadavky na obsah smlouvy 
 
 Uchazeč (zhotovitel) doplní a podepíše návrh smlouvy, jež je součástí zadávací       

dokumentace. 
 Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě. 
 Cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky 
 Uchazeč uvede délku záruční doby na stavbu v měsících. 
 Minimální záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
 V případech, kdy projekt stavby (příp. i výkaz výměr) obsahuje požadavky nebo 

odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení 
výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných 
řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných 
parametrů  uvedených v projektu.  

 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu 
díla. 

 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 
objednateli k odsouhlasení  

 V nabídce bude přiložen návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem 
uchazeče. 

 
 



7. Základní požadavky na platební podmínky 
 
 Zálohy jsou nepřípustné. 
 V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny díla za každý i započatý  kalendářní 
den prodlení oproti lhůtě sjednané. 

 Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po 
doručení faktury objednateli. 

 
 
8. Cena díla 
 
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady na zhotovení díla, doložené 
položkovým  rozpočtem.  
Podkladem pro zpracování a ocenění rozsahu prací a dodávek je projektová 
dokumentace a výkaz výměr.  
Nabídková cena za dílo bude uvedena v české měně v členění : cena bez DPH, DPH a 
cena celkem.  
Cena celkem bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění 
zakázky. Uvedená cena celkem bude cenou nejvýše přípustnou.  
 
 
9. Zadávací lhůta 

 
Uchazečům, jejichž nabídky byly přijaty do soutěže je  stanovena zadávací lhůta, po 
kterou jsou svými nabídkami vázáni, v délce 40 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.  
 
10. Výhrady zadavatele 
 

- Zadavatel variantní  řešení  nepřipouští.  
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit 

žádnému z uchazečů podanou nabídku. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo 

zrušit zadání výzvy. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 

ověřit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění 

veřejné zakázky. 
 
11. Ostatní podmínky a požadavky  
 
 Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 
 
 



12. Místo a způsob podání nabídek, soutěžní a zadávací lhůta 
 
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním 
zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu, nebo poštou na 
adresu MěÚ Strakonice. Rozhodující zařazení nabídky do zadávacího řízení je přímo 
razítko podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou. Nabídky je možno 
zasílat v zapečetěných obálkách s označením : 
 
NABÍDKA : 
 
,, Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“      NEOTVÍRAT   
 
na adresu : Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2 , 386 01 Strakonice - 
majetkový odbor. 
 
 
13. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne  11.8.2020 v  9ºº hod. 

       Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11.8.2020 v  9ºº hod hod. v malé 
zasedací místnosti na Městském úřadě ve Strakonicích. 
 
Tato výzva o veřejnou zakázku  malého rozsahu je zveřejněna na www 
stránkách města Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného 
počtu uchazečů. 
 
Zadávací dokumentace je k vyzvednutí nebo možno zasláním elektronickou formou 
po telefonické domluvě na MěÚ Strakonice, majetkový odbor, Michal Bezpalec  tel.: 
724 351 101. 
 
Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, majetkový odbor,  
Michal Bezpalec,         tel.: 724 351 101 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
________________________ 
Ing. Jana Narovcová  v.r. 
vedoucí majetkového odboru 
 
 
 
 
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel:  383 700 111 IČ: 00251810 
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810 
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