
 

 
VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 536, 517 54 Vamberk 

 
ústředna: +420 494 541 840          IČ: 601 12 981                e-mail: info@vambekon.cz       bankovní spojení: 270328524/0600 
mobil: +420 773 790 099               DIČ: CZ601112981         www.vambekon.cz                   ID datové schránky: qus3gk 

Výzva 
 

k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 

1. Název veřejné zakázky 
 
 

Oprava střechy objektu č.p.102 ve Vamberku 
 
 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČ 00275492 zastoupené na základě 
mandátní smlouvy č. 005/2011/Vsro společností VAMBEKON, s.r.o. jako zadavatelem. 

 
Název:   VAMBEKON, s.r.o. 

 Sídlo:   Na Struhách 536, 517 54 Vamberk 
 Zastoupené:  Drahomírem Jindrou, jednatelem 
 Telefon :   494 541 840 

IČ:   60112981 
Kontaktní osoba: Drahomír Jindra, jednatel 

 Telefon:  773 790 099 
 E-mail:   jednatel@vambekon.cz  
 

3. Základní ustanovení 
 

Výzva je v souladu s § 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek v úplném znění 
(dále ZZVZ). Zakázka malého rozsahu je definována v § 27 ZZVZ. Ve smyslu § 31 téhož ZZVZ je 
zadávána mimo režim ZZVZ. 
 

4. Druh veřejné zakázky 
 

Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce. 
 

5. Druh výběrového řízení 
 

Uzavřená výzva. 
 

6. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy na objektu č.p. 102, ul. Radniční, Vamberk 
v rozsahu dle výkazu výměr (list Oprava a list Materiál - krytina), který je Přílohou č.3 této výzvy. 

Ve výkazu – výměr, který je Přílohou č.3 této výzvy je pevná částka 30 000,- Kč na 
předpokládané vícepráce související s nezbytně nutnou opravou dřevěné střešní konstrukce 
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(výměna trámových prvků v předpokládaném rozsahu 3 ks a výměna záklopu v předpokládaném 
rozsahu do 20 m2). 
 

7. Místo plnění veřejné zakázky 
 

Místo plnění veřejné zakázky je objekt č.p. 102, ul. Radniční, Vamberk. 
 

8. Popis projektu 
Oprava střechy na č.p. 102 ve Vamberku dle přílohy č.3 této Výzvy „Výkaz výměr“. 

 

9. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky činí 540.000,-- Kč (bez DPH). 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě zpracovaného rozpočtu dle 
rozsahu opravy a odborného odhadu rozsahu oprav střešních dřevěných konstrukcí. 
 

10. Požadavky na kvalifikaci 
 

Základní způsobilosti: 
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v plném relevantním rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 2 této Výzvy, bod 1. Splnění podmínek pro základní způsobilost prokáže 
účastník výběrového řízení předložením čestného prohlášení, a to podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
 

Profesní způsobilosti: 
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku v 

prosté kopii nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje. Zároveň prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti v rozsahu uvedeném 
v Příloze č. 2, bod 2. Splnění podmínek pro profesní způsobilost prokáže účastník výběrového 
řízení předložením čestného prohlášení, a to podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele dle vzoru Přílohy č. 2 této výzvy. 
 

11. Doba plnění veřejné zakázky 
 

Doba plnění veřejné zakázky je od 15.9.2017 do 15.11.2017. 
 

12. Základní hodnoticí kritérium a způsob hodnocení 
 

Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Vítězným uchazečem 
bude uchazeč, který po splnění ostatních podmínek této Výzvy nabídne nejnižší nabídkovou cenu 
bez DPH. 
 

 

13. Další podmínky zadavatele 
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Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy i bez udání důvodu, 

• nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 

• dodatečně upřesnit, doplnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek, 
která bude přiměřeně prodloužena, 

• prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez udání důvodu, 

• ověřit si informace, uvedené v nabídce uchazečem u třetích osob, 

• nevracet uchazečům nabídky a nehradit náklady na vypracování nabídky, 

• zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

14. Zadávací lhůta 
 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni do doby 
oznámení výsledku zadávacího řízení. Lhůta je stanovena na 90 dnů. 
 

15. Forma a obsah nabídky, osnova smlouvy, zpracování nabídkové ceny 
 

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka, jejíž součástí je vyplněný Krycí list 
nabídky, vyplněné výkazy – výměry a návrh smlouvy o dílo. 

Nabídková cena bude zpracována formou vyplněného a podepsaného Krycího listu 
nabídky. Krycí list nabídky bude podepsána oprávněnou osobou, uvedenou v Obchodním rejstříku 
nebo jiném relevantním rejstříku nebo osobou zmocněnou plnou mocí. 

Nabídka bude zadavateli předána v listinné podobě v českém jazyce. Jednotlivé listy 
nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Údaje v nabídce nesmí být přepisovány ani 
škrtány. 
 

Obsah nabídky: 

• Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. 

• Vyplněný výkazy výměr na opravu a na materiál. 

• Čestné prohlášení o splnění kvalifikace. 

• Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 

• Návrh smlouvy o dílo podepsané oprávněnou osobou uchazeče. 
 

Osnova návrhu smlouvy: 
Návrh smlouvy musí obsahovat zejména: 

a) označení smluvních stran 
b) vymezení předmětu plnění 
c) termíny a lhůty plnění dle bodu 11 této výzvy 
d) cenu dle Krycího listu nabídky 
e) platební podmínky 
f) záruka 
g) možnost úpravy platebních podmínek 
h) smluvní pokuty - sankce za neplnění smluvních termínů vztažené k jednomu dni 

prodlení ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení 
i) další ujednání:  
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I. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti faktury, která 
bude 15 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. 

II. Dodavatel se zavazuje na dokladech nebo soupiskách prací podrobně 
rozepsat jednotlivé fakturované položky. 

 

16. Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací 
 

Prohlídka místa plnění bude uchazečům umožněna v termínu stanoveném na základě 
telefonické dohody se zástupcem zadavatele. Uchazeč je oprávněn požadovat na zadavateli 
písemně dodatečné informace k této Výzvě a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Odpověď na dotaz bude uchazeči odeslána do 2 pracovních dnů. 
 

17. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
 Nabídky budou odevzdány do 11.08.2017 do 12.00 hodin na adrese sídla zadavatele (Na 
Struhách 536, Vamberk) a to osobně nebo doporučenou poštou. 
 Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, označené nápisem: 
 

„NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka – Oprava střechy objektu č.p.102 ve Vamberku“ 
 

18. Otevírání obálek s nabídkami 
 

Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustanovená zadavatelem následně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neumožňuje účast uchazečů, kteří podali nabídku při 
otevírání obálek s nabídkami. 

Otevírání nabídek proběhne nejpozději dne 16.8.2017 v zasedací místnosti MÚ Vamberk. 
 
Ve Vamberku, dne 21.7.2017 
 
 
 
 
 
 
         Drahomír Jindra 
                jednatel 
 
Přílohy: (na CD) 
- Příloha č.1: Krycí list nabídky. 
- Příloha č.2: Čestné prohlášení o splnění kvalifikace. 
- Příloha č. 3: Výkaz výměr (dva listy). 
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