
 

Výzva k podání nabídek podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Veřejná zakázka na stavební práce, zadaná dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění   

zjednodušené podlimitním řízení 
 

Výzva k podání nabídek  
 

„Snížení energetické náro čnosti budov 
 MŠ Křesťanská, J.z Pod ěbrad 724, Horaž ďovice, 

MŠ Loretská 935, Horaž ďovice “ 
, 
 
 

 
 
 
 
 

 
Město Horaž ďovice 
Mírové nám ěstí 1 
341 01 Horažďovice  
tel.: 376 547 521, fax: 376 547 529 
 
 
 
 
 
 



Výzva k podání nabídek podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

V souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou zakázku na 
stavební práce: „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Křesťanská, J.z Poděbrad 724, 
Horažďovice a MŠ Loretská 935, Horažďovice. 
 

1. 
ZADAVATEL 

 Název:               Město Horažďovice 
Sídlo:   Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Zastoupené:  Mgr. Karel Zrůbek, starosta města  
Bankovní spojení: ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27-821898399/0800  
IČ, DIČ  00255513, CZ00255513    

 
2. 

PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 2.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti budov 
MŠ Křesťanská, J.z Poděbrad 724, Horažďovice a MŠ Loretská 935, Horažďovice 
v rozsahu blíže specifikovaném v projektové dokumentaci jako součásti  zadávací 
dokumentace veřejné zakázky zpracované Ing. Petrem Medunou, Komenského 698, 341 
01 Horažďovice, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby v srpnu 2010  

 2.2. Klasifikace: CPV 
CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov 

 2.3. Předpokládaná cena zakázky je 14 mil.Kč. Dle § 25 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení  

 2.4. Realizace projektu je spolufinancována z fond ů Evropské unie (z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Opera čního programu 
Životní prost ředí  

 
3. 

INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTAC I 

 3.1. Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou vyžádat na adrese: 
Město Horažďovice, Odbor IRM, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. Kontaktní 
osoba: Jitka Vokatá Tel: 376 547 569 , vokata@muhorazdovice.cz 

 3.2. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů související s poskytnutím 
zadávací dokumentace ve výši 500,- Kč včetně DPH. Tato částka musí být složena na 
účet Města Horažďovice č. 19 – 821898399 / 0800, pod variabilním symbolem, kterým je 
IČ uchazeče, nebo složena v hotovosti na pokladně MÚ před osobním převzetím 
zadávací dokumentace ( nutno domluvit předem). 

 3.3. Zadávací dokumentace zadavatel poskytne uchazeči dle podmínek a ve lhůtách dle § 48 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 

 



Výzva k podání nabídek podlimitní veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

4. 
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 4.1. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dne 14.12.2010 a končí dne 30.12.2010 v 09:00 
hod.  

 4.2. Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
341 01 Horažďovice, nebo podat osobně v sídle zadavatele v pracovní době do 
podatelny Městského úřadu Horažďovice, se sídlem tamtéž. 

 4.3. Při podání nabídky poštou, se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí 
podatelnou Městského úřadu, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. Nabídky doručené 
osobně mimo pracovní dobu úřadu, nebudou převzaty. Nabídky doručené po ukončení 
lhůty pro podání nabídek nebudou komisí otevřeny a zadavatel bezodkladně vyrozumí o 
této skutečnosti uchazeče. 

 4.4. Zadávací lhůta je 90 dnů a počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek. 
 4.5. Termín otevírání obálek je stanoven na 05.01.2011 v 09:00 ve velké zasedací místnosti 

Městského úřadu Horažďovice. Zadavatel z kapacitních důvodů omezuje počet 
uchazečů, kteří se mají právo účastnit otevírání obálek, dle § 71 odst.7 zákona, na 1 
zástupce uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

 
5. 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE UCHAZE ČE 

 5.1. Požadavky na prokázání kvalifikace jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, 
bod 2  Podmínek a požadavků na zpracování nabídek, způsob hodnocení nabídek. 

 
6. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

 6.1 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, 
písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena, přičemž 
zadavatel stanovuje, že tato cena bude hodnocena včetně DPH. Hodnotící komise 
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po 
nejvyšší. 
 

 
V Horažďovicích dne 06.12.2010 
 
 
        
        
            Mgr. Karel Zrůbek 
                  starosta  
            v.r.  
         


