
 

 

Výběrové řízení 
Jedná se o zakázku malého rozsahu, neřídí se zákonem č.137/2006Sb o veřejných zakázkách, pouze 
formálně § 6 tohoto zákona. Zpracováno dle vnitřní směrnice č. 2 Veřejné zakázky. 

 
V Žampachu dne: 16.4..2012 

 
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na: 
 Úprava kanalizace pro oddělení dešťových a odpadních vod. 
 
Popis: Oddělení splaškových  a dešťových vod v areálu domova, úprava a přepojení 
dešťových svodů z budov, úprava komunikací a dešťových svodů na komunikacích. 
 
Odůvodnění účelnosti: Od 11/2011 je areál domova napojen na tlakovou kanalizaci 
obce Žampach – vedoucí do ČOV v Písečné a veškerý nátok na ČOV je fakturován – 
stočné ve výši 38,80Kč/m3. V průběhu 1.čtvrtletí 2012 bylo zjištěno, že nátok do 
kanalizace je vyšší než odpovídá součtu vodoměrů. Proto byla a bude provedena 
revize kanalizačního potrubí a postupně budou zajištěny stavební úpravy. 

 
Požadavky na zpracování nabídky: - zpracovat dle „slepého rozpočtu“ v příloze,   

                                                        případně dle zaměření na místě 
 
Nabídková cena: v Kč 
 
Způsob hodnocení nabídek: 

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria:   
výše nabídkové ceny v Kč (bez DPH  -  s DPH 20%) 

 
Termín dodávky:  květen  – červen 2012 
Záruční podmínky: 

Zadavatel požaduje záruční dobu na dodaný materiál v trvání min. 24 měsíců od 
dodání. 
 

Doručení nabídek: 
 Zpracované nabídky zasílejte na adresu Domova pod hradem Žampach, Žampach 
 čp. 1, 564 01 Žamberk, nebo elektronicky na  uspza@uspza.cz  nejpozději do 
 7.5.2012 do 15:00 hod. 
 
Základní informace o  zadavateli:  
Objednatel :    Domov pod hradem Žampach 
     Žampach čp.1 , 564 01 Žamberk 
     zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem  
Zřizovatel:   Pardubický kraj 
IČO:              00854271 
DIČ:                                       neplátce DPH 
Bankovní spojení:            GE Money Bank, a.s., pobočka Žamberk 
č.ú.:              102125-664/0600 
 
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  
PaedDr. Luděk Grätz, ředitel, tel. 465 635 220, mob. 603 878 659 (uspza@uspza.cz) 
Michal Vaňous, tel 731 101 475 
Zpracoval: 
Michal Vaňous     PaedDr. Luděk Grätz 
technik domova     ředitel domova 
dne: 16.4.2012 
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