
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

Město Týnec nad Sázavou

vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice Města Týnec nad Sázavou 

č. 2014/2 o zadávání zakázek malého rozsahu 

tuto

VÝZVU K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce

s názvem

Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města
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Název zakázky: Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou

Název zadavatele: Město Týnec nad Sázavou

Sídlo zadavatele: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

IČ: 00232904

Kontaktní osoba: Martina Höhnová

Tel: 774 616 600

E-mail: hohnova@mestotynec.cz

1) Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na dílo „Opravy 

chodníků v Týnci nad Sázavou“. Jde o realizaci oprav chodníků v rozsahu dle výkazu výměr 

v zadávacích podkladech.

2) Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 000 000,- Kč bez DPH.

3) Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení prací je červen 2016, doba realizace dle navrženého harmonogramu 

prací, nejpozději však do 30. 10. 2016.

Návrh harmonogramu prací včetně data zahájení a ukončení prací musí být součástí cenové 

nabídky.

Místem plnění je Týnec nad Sázavou a Chrást nad Sázavou.

4) Požadavek na způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Podáním nabídky uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad přijímá podmínky zadávacího řízení, 

včetně všech dodatků. Zadavatel předpokládá, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, 

formuláře a termíny obsažené v této výzvě a zadávacích podkladech a bude se jimi řídit.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že tato výzva a zadávací podklady jsou souhrnem 

požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 

známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit 

nejen požadavky obsaženými v této výzvě a zadávacích podkladech, ale též ustanoveními příslušných 

obecně závazných norem.

Cena bude uvedena bez DPH do položkového výkazu výměr v zadávacích podkladech. Cena bude

obsahovat veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně 

tak i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a to až do doby ukončení díla dle nabídky. Do 

kalkulace ceny za provedení díla budou zahrnuty všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla. Nabídka bude obsahovat i ocenění položek, které jsou nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nabídky na částečné plnění zakázky nebudou brány v úvahu.
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5) Obchodní a platební podmínky

Záruční doba 60 měsíců na předané práce i materiál od předání a převzetí díla. Veškeré materiály a

výrobky použité pro zhotovení díla musí být v I. jakostní třídě a odpovídat všem platným souvisejícím 

českým normám a předpisům.

Platba za předmět zakázky bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 

dodavatelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury bude výkaz výměr za 

skutečně provedené práce a předávací protokol zpracovaný dodavatelem a potvrzený pověřenou 

osobou zadavatele. 

a) Daňové doklady budou vystavovány v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v nabídce 

uchazeče.

b) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v téže měně.

c) Faktura musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví, 

v platném znění nebo daňového dokladu dle zákona č. 235/2004. Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, je-li poskytovatel plátce DPH.

d) Fakturu dodavatel zašle na korespondenční adresu zadavatele K Náklí 404, 257 41 Týnec nad 

Sázavou, v poznámce faktury bude uvedeno “Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou”.

e) Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení na korespondenční adresu zadavatele.

f) Fakturace po dokončení a předání jednotlivých částí díla (3) bez vad a nedodělků. Záloha 

nebude poskytnuta.

g) Úhrada faktury bude zadavatelem provedena bezhotovostním převodem na účet dodavatele 

uvedeného na příslušné faktuře. Zaplacením se rozumí okamžik, kdy jsou předmětné finanční 

prostředky připsány ve prospěch bankovního účtu dodavatele.

6) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné adekvátní 
evidence vztahující se k předmětu zakázky (dokládá se běžnou kopií listiny, popisující předmět 
činnosti uchazeče – např. výpis z OR, ŽR, ŽL, …).

7) Zadávací podklady

1. Výkaz výměr

2. Situační mapky

3. Návrh smlouvy o dílo

4. Krycí list nabídky

Dokumentace je ke stažení na adrese: http://www.mestotynec.cz/download/vz2016_chodniky-
doku.zip
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8) Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky – jednotlivé části nabídky seřazené dle 
pořadí
1. Krycí list – doplněný o požadované údaje

2. Oceněný položkový výkaz výměr 

3. Doložení profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona 137/2006 Sb. (výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné adekvátní evidence vztahující se k předmětu zakázky -
prostá kopie)

4. Harmonogram prací včetně termínu zahájení a ukončení

5. Návrh smlouvy o dílo doplněný o:

a) identifikační údaje uchazeče, 

b) termín realizace,

c) cena za dílo, 

d) datum a podpis odpovědné osoby

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 
zástupcem uchazeče.

 Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Celá nabídka bude nerozebíratelně spojena 
(kroužková vazba / sešito apod.).

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v elektronické formě na 

CD/DVD (výkaz výměr ve formátu xls a návrh smlouvy o dílo ve formátu word).

9) Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude uskutečňována po dohodě s panem Jiřím Vrbatou (tel. 737 246 072) dne 

11. 5. 2016 v 9:00 hodin.

10) Termín a místo pro podání nabídek

Termín pro podání nabídek se stanovuje nejpozději do 16. 5. 2016 10:00 hodin na podatelnu 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou v uzavřených obálkách 

s označením NEOTVÍRAT – „Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou“

11) Doplňující informace

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádosti 

o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo 

elektronicky zadavateli nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu, 

Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou nebo na emailovou adresu 

hohnova@mestotynec.cz (telefonické dotazy nebudou akceptovány).

12) Způsob hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení zakázky bude nejnižší nabídková cena za kompletní nabídku.

13) Místo a čas otevírání obálek 

Otevírání obálek proběhne 16. 5. 2015 v 10.00 hodin ve velké zasedací síni na MěÚ v Týnci nad 

Sázavou.

14) Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. 
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15) Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit bez udání důvodu.

16) Závěrečná ustanovení
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

c) Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění.

d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

e) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, bude z 

řízení vyloučen.

f) Uchazeči nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání zakázky.

g) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

h) Lhůta, po kterou jsou uchazeči řízení svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o 

výběru nejvhodnější nabídky, je stanovena na max. 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem 

následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána

jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření 

smlouvy, nejdéle však o 15 dnů.

i) Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo.

V Týnci nad Sázavou dne 3. 5. 2016

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta města




