
Výzva 
 

k podání nabídky na realizaci stavební zakázky 
 
 

1. Název veřejné zakázky 
 

Rekonstrukce chodníku MŠ Tyršova 

 
 
2. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČ 00275492 zastoupené firmou 
VAMBEKON, s.r.o. – p. Drahomírem Jindrou, jednatelem 

 Telefon:  773 790 099 
 e-mail:   jednatel@vambekon.cz  
 
 
3. Základní ustanovení 
 

Výzva je v souladu s § 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání 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. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků v areálu MŠ Tyršova ve Vamberku, 
konkrétně pak výměna stávajících opotřebených a poškozených betonových dlažeb a obrubníků 
za nové. 

Konkrétně se jedná o: 
A. Odstranění stávajících chodníků 
- demontáž stávajících betonových dlažeb / 530 m2 
- demontáž stávajících betonových zahradních obrubníků / 500 m 
- odstranění stávajících podkladních vrstev tl. 250 mm / 600 m2 
B. Zhotovení nových chodníků 
- zhotovení podkladní vrstvy chodníku ze štěrkodrtě 0-32 tl. 200 mm / 600 m2 
- zhotovení betonových obrubníků „80“ šedá do betonového lože / 500 m 
- zhotovení podkladní vrstvy pro dlažbu ze štěrkodrtě 4-8 tl. 40 mm / 530 m2 
- zhotovení betonových dlažeb BEST KARO 200x200x60 šedá bez sražené hrany / 530 m2 
- montáž odpadkových košů (dodávka zadavatele) / 3 ks 
- montáž přístřešku na kočárky (dodávka zadavatele) / 1 ks 
- montáž „hřebenového“ stojanu na jízdní kola (dodávka zadavatele) / 1 ks. 
 
 
6. Místo plnění veřejné zakázky 
 

Místem plnění této zakázky je areál Mateřské školy Tyršova ve Vamberku, Tyršova 280. 
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7. Popis projektu 
Výměna stávajících opotřebených a poškozených betonových dlažeb a obrubníků chodníků 

za nové chodníky v areálu MŠ Tyršova ve Vamberku. 
 
 
8. Požadavky na kvalifikaci 
 

Základní způsobilosti: 
Účastník 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. 

Odborná praxe: 
Účastník prokazuje odbornou praxi o realizaci min. 3 obdobných projektů (provádění 

betonových dlažeb) vlastními pracovníky, a to uvedením základních identifikačních údajů projektů 
(název, místo, investor projektu, kontakt a rok realizace) do Přílohy č. 2, bod 3. 
 
 
9. Doba plnění veřejné zakázky 
 

Doba plnění veřejné zakázky je od 16.6.2018 do 31.07.2018. 
 
 
10. Základní hodnoticí kritérium a způsob hodnocení 
 

Při splnění požadavků na kvalifikaci dle bodu č. 9 Výzvy je základním hodnoticím kritériem 
nejnižší nabídková cena bez DPH. Vítězným uchazečem bude uchazeč, který po splnění ostatních 
podmínek této Výzvy nabídne nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. 
 
 
11. Další podmínky zadavatele 
 

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. 
 
 
12. Zadávací lhůta 
 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni do doby 
oznámení výsledku zadávacího řízení. Lhůta je stanovena na 30 dnů. 

 



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

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka, jejíž součástí je: 

 Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz Příloha č.1) 

 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (viz Příloha č.2) 

 Základní rozpočet prací uvedených v předmětu zakázky – bod č. 5 této výzvy 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 

 Návrh smlouvy o dílo podepsané oprávněnou osobou uchazeče (viz Příloha č.3). 
 

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. Údaje v nabídce 
nesmí být přepisovány ani škrtány. 
 
 
14. 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. 
 
 
15. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
 Nabídky budou odevzdány do 31.5.2018 do 10.00 hod na adrese sídla zadavatele 
(Vamberk, Husovo náměstí 1) a to osobně nebo doporučenou poštou. 
 
 Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, označené nápisem: 
 

„NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka – Rekonstrukce chodníku MŠ Tyršova“ 
 
 
16. Otevírání obálek s nabídkami 
 

Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustanovená zadavatelem následně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání nabídek proběhne nejpozději dne 31.5.2018 od 10.00 hod v zasedací místnosti 
MÚ Vamberk. 
 
Ve Vamberku, dne 21.5.2018 
 
 
 
 
 
Za zadavatele:      Drahomír Jindra 
 
 
Přílohy: 
- Příloha č.1: Krycí list nabídky. 
- Příloha č.2: Čestné prohlášení o splnění kvalifikace. 
- Příloha č.3: Návrh smlouvy o dílo. 


