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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: 

 

„Stavební úpravy oplocení Základní umělecké školy Velké Meziříčí na parcele 

č. 1346/1 v k.ú. Velké Meziříčí“ 
 

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 jsou stavební úpravy oplocení Základní umělecké školy ve Velkém 

Meziříčí, dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Evy Uchytilové v květnu 2016. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že práce budou prováděny za plného provozu uživatelů 

objektu (Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace).  

 Zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 60 měsíců.  

Zadávací dokumentaci a 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. 

Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
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organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

Místo a lhůta plnění: 

Zakázka bude realizována na parc. č. 1346/1 v obci a k.ú. Velké Meziříčí  

Požadovaný termín:     1. 7. – 30. 9. 2016 

Bourání a odvoz suti nejpozději do:   31. 8. 2016 

Dodávka a montáž do:   30. 9. 2016 

 

Smluvní strany stanoví před podpisem smlouvy bližší harmonogram provádění prací. 

 

III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta k doručení nabídky končí dne 23. června 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. 

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 „Úpravy oplocení ZUŠ - 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 

21%. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu 

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

přípustná. 

- oceněný výkaz výměr, 
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- 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. 

 

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 7. června 2016 

 

S pozdravem 

 

 

 

 …………………………………. 

 Ing. Radovan Necid 

 starosta města Velké Meziříčí 


