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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

 
 

Výzva k podání nabídky 
na zhotovení díla  

 
Stavební úpravy objektu  
garáží MěÚ Horažďovice  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Město Horažďovice 
Mírové náměstí 1 
341 01 Horažďovice 
tel.: 376 547 569, fax: 376 547 529 
e-mail: matousek@muhorazdovice.cz 
 

Výzva k podání nabídky na ve řejnou zakázku malého rozsahu 
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„Stavební úpravy objektu garáží M ěÚ Horažďovice“ 

 
podle § 6, § 12, bod (6) a § 18, bod (3) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném 
znění) - veřejná zakázka malého rozsahu  
 
1. Zadavatel 
  

 Statutární zástupce:  Město Horažďovice 
Sídlo:   Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Zastoupené:  starostkou - Mgr. Jindřiškou Jůdovou   
Bankovní spojení: ČS, a.s. Klatovy – č.ú. 27–821898399/0800  
IČ:   00255513 
DIČ:   CZ00255513 

 
2. Všeobecné podmínky  
  

 2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, 
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její 
podmínky. 

 2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávaný rozsah. 
 2.3. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za 

vypracování nabídky. 
 2.4. Pokud jsou v zadávací dokumentaci (včetně výkazu výměr) uvedeny odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení v souladu s § 44 odst. 9 zákona. 

 
3. Předmět veřejné zakázky 
  

 3.1. Předmětem poptávky je zhotovení díla „Stavební úpravy objektu garáží MěÚ 
Horažďovice“.  

 3.2. Rozsah díla je specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy. 
 
4. Obchodní podmínky 
  

 4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které jsou 
v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy o dílo (příloha č.2).  

 
5. Doba a místo plnění 
  

 5.1. Předpokládaná doba plnění od 01.04.2009 do 30.07.2009 
 5.2. Místem plnění: objekt garáží parc. č. st. 147/3 a část dvora parc. č. st. 147/1 vše v kat. 

úz. Horažďovice. 
 5.3. Prohlídka místa plnění: alternativně po telefonické dohodě s kontaktní osobou. 
 5.4. Kontaktní osoba: Pavel Matoušek, tel. 376 547 569 
 
6. Požadavky na prokázání kvalifikace 
  

 6.1. Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku 
(pokud je uchazeč zapsán v OR). 

 
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
  

 7.1. Uchazeč doloží nabídkovou cenu za předmět plnění položkovým rozpočtem v členění 
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dle jednotlivých ucelených částí díla zpracovaným na základě výkazu výměr a podmínek 
smlouvy o dílo (výkaz výměr doplnit o práce a dodávky rozsahu díla specifikované v čl. 
II. smlouvy o dílo).  

 7.2. Předložená cena sjednaná musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 
plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou.  

 
8. Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky 
  

 8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná oprávněným 
zástupcem uchazeče. 

 8.2. Nabídka bude obsahovat  
  a) krycí list veřejné zakázky - v přiloženém tiskopisu (příloha č. 1) uchazeč doplní 

veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou, 
  b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy, 
  c) návrh smlouvy o dílo - v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2) uchazeč 

doplní údaje o zhotoviteli, cenu za dílo, dobu plnění a délku záruční lhůty. Návrh 
smlouvy podepíše oprávněná osoba, 

  d) nabídkový položkový rozpočet - výkaz výměr oceněný položkami podle katalogů 
popisů a směrných cen (příloha č. 4).  

 8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 

9. Způsob a lhůta pro podání nabídek 
  

 9.1. Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem 
uchazeče a nápisem ,,Garáže - neotvírat“  na adresu zadavatele nebo osobně na 
podatelnu Městského úřadu Horažďovice.  

 9.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.02.2009 ve 13,00 hod. 
 
10. Způsob hodnocení nabídek 
  

 10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude 
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 
  

 11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje 
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek 

 
12. Zadávací dokumentace 
  

 12.1. Zadávací dokumentace obsahuje: 
  - příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem 
  - příloha č. 2 - formulář smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem 
  - příloha č. 3 - technické podmínky:  viz. kopie projektové dokumentace  
  - příloha č. 4 - výkaz výměr 
 
V Horažďovicích dne 19.01.2009 
 
        
 
            Martina Benešová 
                      vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města 
 
Pozn. Zadávací dokumentaci lze písemně vyžádat na poštovní či e-mailové adrese uvedené na 
krycím listu této výzvy. 


