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 Výzva k podání nabídky 
(dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní 

směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) 

 

Vážení,  

zamýšlíme zadat dle směrnice č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého 

rozsahu: 

 

„Oprava balkonů bytových domů na ul. Karlov 708“ 
 

Tímto Vás vyzýváme jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky.  

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit a změnit 

nebo doplnit podmínky výzvy.  

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností 

samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.  

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu 

zadávacího řízení. 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí  

IČ: 00295671 

zastoupené starostou Ing. Radovanem Necidem 

II. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmět a rozsah zakázky: 

Předmětem zakázky je provedení oprav 4 ks balkonů (lodžií) v bytovém domě Karlov 

708/76 ve Velkém Meziříčí. Orientační rozměr balkonu je 6,2 x 1,5 m. Realizace oprav bude 

prováděna z venkovní strany pomocí lešení, přístup přes byty nebude umožněn. 

Plnění zahrnuje zejména demontáž stávajícího ocelového zábradlí balkonů, úpravu 

povrchu balkonů a lodžii a osazení nového ocelového zábradlí s výplní kaleným vrstveným 

sklem. 

 Zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 60 měsíců.  

Dodatečné informace je možné získat u paní Věry Markové, Město Velké Meziříčí, odbor 

správy majetku a bytů, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, objekt budovy Obecníku, Náměstí 

79/3, místnost č. 106, tel. 731 584 621; 566 781 233, e-mail: markova.v@velkemezirici.cz. 

Zadavatelem poskytnuté soupisy prací a materiálu jsou pro zpracování nabídkové ceny 

závazné.  

mailto:mestovm@mestovm.cz
http://www.mestovm.cz/
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Soupis prací a materiálu pro 4 balkony: 

Každý balkon má rozměr 6,2 x 1,5 m (rozměr je pouze orientační): 

 Montáž lešení  

 Demontáž lešení 

 Vlastní zaměření balkonů a zábradlí 

 Odstranění stávající dlažby vč. betonové mazaniny, ubourání na nosnou konstrukci  

 Odstranění stávajícího zábradlí cca 25 m 

 Demontáž stávajícího oplechování 

 Dodávka a montáž nového ochranného pozinkovaného zábradlí vyrobeného 

z tenkostěnného profilu 50 x 30 mm, výška 1 150 mm, vč. ukotvení 

 Výplň zábradlí: lepené kalené sklo 8,76 mm s folií – kouřové (složení: 4 mm 

Planibel Coloured Bronze + 0.76 mm clear PVB + 4 mm Planibel Clearlite) 

 Kotvení: nerezové terče 60 x 60 mm 

 Betonová mazanina 

 Izolace - povlaková krytina PVC folie tl. 2,0 mm vč. podkladové textilie, folie 

vytažená na svislé zdivo 

 Oplechování hran lodžie vč. kotvení poplastovaný plech tl 0,70 mm, RŠ 330 mm 

 Dlažba terasová mrazuvzdorná do terčů  

 Spád povrchu balkonu 20 mm/m. V přední části balkonu je upevněna okapnička, 

aby nedocházelo ke ztékání vody na spodní balkon 

 Oprava omítek balkonů 

 Úklid staveniště 

 Odvoz a likvidace demontovaných částí balkonů 

 

Místo a lhůta plnění: 

 Zakázka bude realizována na bytovém domě č.p. 780 na ulici Karlov ve Velkém Meziříčí. 

 Zakázka bude realizována nejpozději do 31. 10. 2016. Při podpisu smlouvy stanoví smluvní 

strany přesnější harmonogram prováděných prací v podrobnostech na jednotlivé byty, tak aby 

mohlo být zajištěno vyklizení balkonů v době provádění prací. 

III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta k doručení nabídky končí dne 26. května 2016 v 11:00 hod. 

Pokud jste podali nabídku, jste po uplynutí lhůty pro podání nabídky až do podpisu smlouvy 

s vybraným uchazečem, popř. do zrušení výběrového řízení zadavatelem, vázáni svojí nabídkou. 
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Máte-li zájem o provedení dané zakázky, žádáme Vás, abyste na adresu zadavatele zaslali 

nebo osobně podali (místnost  č. 101 - podatelna) uzavřenou obálku na vnější straně označenou 

jménem (obch. firmou, názvem), adresou a údajem „Balkony Karlov 708 - NABÍDKA – 

NEOTEVÍRAT“. 

IV. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží podepsané 

a vyplněné čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této výzvy. 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 

- kopie výpisu z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, je-li v ní 

zapsán, 

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění.  

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

1. Zadavatel požaduje doručit nabídku v listinné podobě v českém jazyce. 

2. Nabídka musí obsahovat náležitosti v následujícím pořadí: 

- krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, označením uchazeče a nabídkovou 

cenou. Nabídková cena bude uvedena v české měně a v členění na cenu celkem bez 

DPH, DPH a cenu včetně DPH. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost, DPH 

15%. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu 

veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících, tzn. bude stanovena jako nejvýše 

přípustná, 

- oceněný soupis prací a materiálu, uvedených v bodu II. 

- doklad prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií – stačí vyplněné a 

podepsané čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech, které je 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí této výzvy, 

- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího než 90 dnů), pokud je 

v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 

- doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky (prostá kopie výpisu 

z živnostenského rejstříku apod.). 

-  

VI. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

- nejnižší nabídková cena veřejné zakázky. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto 

zadávacího řízení rozumí celková cena včetně DPH. 
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VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány po dokončení díla bez 

vad a nedodělků.  

Při prodlení zhotovitele s provedením prací, odstranění vady, nedodělku či reklamované 

vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 

DPH za každý i započatý den prodlení.  

 

Děkujeme Vám za Vaši nabídku. 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 10. května 2016 

 

S pozdravem 

 

 

 

 …………………………………. 

 Ing. Radovan Necid 

 starosta města Velké Meziříčí 


