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Výzva k podání cenové nabídky 

 
 
Město Vamberk vyhlašuje v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem 
zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem smlouvu, 
vyhlašuje následující výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

„Odstranění objektu čp. 13 v ul. Lidické ve Vamberku“ 
  
 
1/ Vymezení předmětu plnění zakázky: 
 
Předmětem plnění této zakázky je provedení demolice objektu čp. 13 v ul. Lidické ve Vamberku 
na pozemku p. č. st. 920 v katastrálním území a obci Vamberk. 
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je projektová dokumentace odstranění objektu a 
výkaz výměr. 
 
 
2/ Kvalifikační předpoklady:  
 
Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 
 
Základní způsobilost:  
Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti pouze 
prostřednictvím čestného prohlášení uvedeném v příloze č. 2. 
 
Profesní způsobilost:  
- výpisem  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 
pokud je v  ní zapsán, 
-dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci 
 
3/ Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:  

 
a) celkovou rekapitulací na krycím listu rozpočtu – tj. soupisem celkové ceny bez daně, 
výše DPH a ceny celkem s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění – 
viz. příloha č. 1 této výzvy 

 
b) položkovým rozpočtem vyplněném ve všech položkách výkazu výměr – viz. příloha č. 3 

 Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně 
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí být platná až do 31. 12. 2019. 
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Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné 
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 Součástí poptávaných prací je i závěrečný úklid, přesun hmot, odvoz a likvidace 
odstraňovaného materiálu v souladu s platnou legislativou, stavba, pronájem a bourání 
lešení či jiného zařízení, zajištění ochrany podzemních i nadzemních inženýrských sítí, 
dopravní značení po dobu provádění bouracích prací apod.  

 Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky, na kterou podává svoji 
nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních 
vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez 
DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře „krycí list nabídky – příloha 
č. 1“, která je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré 
nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.  
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

 
 
4/ Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 5 této výzvy. 
Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu 
s tímto návrhem smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a 
podmínky zadavatele v tomto návrhu smlouvy uvedené. 
Součástí nabídky bude účastníkem podepsaný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy 
musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem 
uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu 
smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka účastníka se tak stává neúplnou a 
zadavatel vyloučí takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
 
 
5/ Doba a místo plnění: 
 
Předpokládané zahájení prací: březen 2019 
Předpokládané dokončení prací:  do  4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
Účastník může navrhnout kratší termín dokončení.  
Místem plnění: objekt čp. 13 v ul. Lidické ve Vamberku 
 
 
6/ Lhůta pro podání nabídek: 
 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 06.03.2019 v 09.00 hod.  
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7/ Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 
 
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. 
 
 
8/ Místo pro podání nabídek a způsob označení nabídek: 
 
Nabídky se předávají v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem účastníka a označené: 
„Odstranění objektu čp. 13 v ul. Lidické ve Vamberku “ - NEOTEVÍRAT 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 09.00 hod. dne 06.03.2019 buď osobně nebo na podatelnu 
Městského úřadu Vamberk nebo poštou na adresu: 
 
Město Vamberk 
Husovo náměstí 1 
517 54 Vamberk 
 
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 06.03.2019 v 09:00 hodin v kanceláři 

starosty v sídle zadavatele.  
 
9/ Práva zadavatele: 
  

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci, a to buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace 
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
účastníkům o veřejnou zakázku písemnou formou.  

 Zadavatel si vyhrazuje před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.  

 Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit výběrové řízení. Zadavatel si vyhrazuje  
právo odmítnout všechny nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o dílo i v průběhu plnění zúžit rozsah 
prováděného díla o vybrané práce a/nebo dodávky s tím že, o nerealizované práce a/nebo 
dodávky bude sjednaná cena díla snížena. 

 
 
 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
Mgr. Jan Rejzl 
starosta města 
město Vamberk 
 
Ve Vamberku dne: 19.02.2019 
 
Zadavatel umožní všem zájemcům oprávněným k předložení nabídky prohlídku místa plnění. 
Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s p.Zuzanou Rouskovou, stavební 
technik, město Vamberk, tel.: 494 548 131, e-mail: rouskova@vamberk.cz 

mailto:rouskova@vamberk.cz
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Přílohy:  

1. Vzor „krycího listu“ – příloha č. 1 
2. Čestné prohlášení – příloha č. 2  
3. Výkaz výměr – příloha č. 3 
4. Projektová dokumentace – příloha č. 4  
5. Smlouva o dílo – příloha č. 5 

 
 
 
Vyvěšeno: 19.02.2019 
Sejmuto:  
Bude sejmuto: 06.03.2019 
 

 
 


