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

KANCELÁŘ STAROSTY 

Výzva k předložení cenové nabídky  
 

1. Základní identifikační údaje 

Název zakázky: 
Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě 

Týnec nad Sázavou 

1.1. Zadavatel 

Název organizace:  Město Týnec nad Sázavou 

Sídlo:  K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

Tel./fax:  317 701 431 

E-mail:  radnice@mestotynec.cz 

IČ:  00232904 

DIČ: CZ00232904 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Martin Kadrnožka 

Kontaktní osoba:  Věra Velková 

Tel./fax:  776 625 446 

E-mail:  velkova@mestotynec.cz 

 

2. Údaje o zakázce, vymezení předmětu zakázky a technické podmínky 

 
Předmět zakázky: dodávka dvou schodišťových plošin včetně instalace, záručního servisu a 
proškolení obsluhy.  
 
Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 2 a č. 5 této výzvy. 
 

1. Předpokládaná hodnota zakázky 

 
Předpokládaná hodnota zakázky 589 481,82 Kč bez DPH. 
 

2. Nabídková cena 

 
Cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku. 
Cenová nabídka musí být v souladu s cenovými předpisy a rozdělena na cenu základní bez DPH, 
samostatně DPH a cenu celkovou s DPH, pokud je dodavatel plátce DPH. 
 
Nabídky na částečné plnění zakázky nebudou brány v úvahu. 
 

3. Požadavky na předložení nabídky 

 
Účastník předloží: 

 vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky viz příloha č. 1 

 vyplněnou technickou specifikaci plošin viz příloha č. 5 

 vyplněný a podepsaný Položkový rozpočet viz příloha č. 3 
 

4. Obchodní a platební podmínky 
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Záruční doba 24 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 faktur – daňových dokladů vystavených 
dodavatelem po předání a převzetí dílčí části dodávky předmětu zakázky. Přílohou faktury bude 
položkový rozpočet za skutečně provedené práce a předávací protokol zpracovaný dodavatelem a 
potvrzený pověřenou osobou zadavatele. Fakturu dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 2 paré, 
v poznámce faktury bude uvedeno „Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na 
Městském úřadě Týnec nad Sázavou“, identifikační č. 117D622001905. 

Daňový doklad bude vystavován v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v nabídce uchazeče. 

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

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. 

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

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. 

 

Další podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, viz příloha č. 4 této výzvy. 

 

5. Termín plnění zakázky 

 
Termín plnění zakázky: předpoklad 10 týdnů od podpisu smlouvy. 
 

6. Místo plnění zakázky 

 
Místo plnění zakázky: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 
 

7. Termín a způsob předložení nabídky 

 
Lhůta pro předložení nabídek je do 26. 8. 2019 do 13 hodin. Nabídky podané po této lhůtě nebudou 
do výběru přijaty. Uchazeč doručí svoji nabídku osobně poštou na adresu sídla zadavatele nebo 
datovou schránkou na ID vrpbfxs.  
 

8. Kritéria pro hodnocení zakázky 

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

9. Přílohy 

 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace 
Příloha č. 3 Položkový rozpočet 
Příloha č. 4 Návrh Smlouvy o dílo 
Příloha č. 5 Technická specifikace plošin 
 
Přílohy jsou ke stažení na http://www.mestotynec.cz/download/vz2019-plosiny.zip  

 
 
V Týnci nad Sázavou dne 15. 8. 2019 
 
Mgr. Martin Kadrnožka 
starosta města 

http://www.mestotynec.cz/download/vz2019-plosiny.zip

