
 
 

P O P T Á V K A 
dle ustanovení zákona č.137/2006Sb o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
 
V Žampachu dne 10.10.2011 
 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na akci: 
 

sadové úpravy v horním zámeckém parku v areálu domova 
 
Popis: Jedná se o realizaci sadových úprav dle projektu Ing. H. Hanyšové 09/2008 

v návaznosti na dokončenou realizaci opravy opěrné pískovcové zdi. 
 Celá projektová dokumentace, vč. výkazu výměr je k zapůjčení pro potřebu 

vypracování nabídky v kanceláři DPH Žampach 
 

Požadavky na zpracování nabídky: 
   

Nabídková cena: 
          Celková nabídková cena zhotovitele, vycházející z výkazu výměr. 
 
Způsob hodnocení nabídek: 

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

 
Termín realizace:  říjen - listopad 2011 
 
Doba plnění zakázky: 
 Zahájení prací: říjen  2011  
 Dokončení prací: nejpozději do 30.11.2011 

 
 

Záruční podmínky: 
Zadavatel požaduje záruční dobu na provedené dílo v trvání 60 měsíců od převzetí 
díla. 

 
Profesní a technické kvalifikační předpoklady: 
 Uchazeč je způsobilý k realizaci projektovaných sadových úprav. 

 
 

Doplňující podmínky: 
 

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání  
objednateli nese odpovědnost za škody na  zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za 
škody způsobené třetím osobám.  Práce budou prováděny dle ČSN platných v době 
realizace  stavby.  Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. 

Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vzešlé z projednání přípravy prací, 
specifických podmínek týkajících se bezpečnosti klientů, zaměstnanců a návštěvníků 
Domova pod hradem Žampach, včetně požadavků dotčených správců sítí.  
 

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, 
provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních  prostředků pro 
financování prací,  práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků 
zmenšit rozsah zakázky či  práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich  dokončením. V 



případě, že objednatel bude nucen z důvodů  nedostatku finančních prostředků tato práva 
použít, nemá  zhotovitel vůči objednateli žádné  finanční nároky,  plynoucí z nezahájení, 
posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelné 
rozpracovanosti.      

„Zadavatel si  vyhrazuje  právo nevybrat žádného  z uchazečů,  případně neuzavřít 
se žádným uchazečem smlouvu o dílo, případně celé zadávací řízení i v jeho 
průběhu či po obdržení nabídek zrušit“. 
 
 
Doručení nabídek: 
 
 Zájemci o tuto veřejnou zakázku ( na základě výzvy uveřejněné na webových 
stránkách Domova pod hradem Žampach ) se písemně přihlásí elektronickou poštou na e-
mail: uspza@uspza.cz  nebo dopisem odeslaným na adresu: Domov pod hradem Žampach, 
Žampach čp.1, 56401 Žamberk, nebo osobním podáním do kanceláře Domova pod hradem -  
v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod. (v pátek do 14,30 hod.) nebo podle 
telefonické dohody s p. Michalem Vaňousem                            na tel. 465 618 184 , 731 101 
475. 
 Zpracované nabídky budou podány osobně do podatelny Domova pod hradem 
Žampach, Žampach čp.1 nebo poštou na adresu: Domov pod hradem Žampach, Žampach 
čp.1, 56401 Žamberk nejpozději do 20.10. 2011 do 14.30 hod.  Na pozdější doručení 
nabídek nebude brán zřetel a taková nabídka bude  vrácena uchazeči. Obálka s nabídkou 
bude řádně zajištěna proti samovolnému  otevření a bude opatřena názvem akce, 
označením uchazeče  a  nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení „Rekonstrukce opěrné zdi 
horního zámeckého parku v areálu domova“.   
 
 
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 
Zmocněný zástupce 
pro věci smluvní:            PaedDr. Luděk Grätz – ředitel 
Zmocněný zástupce 
pro věci technické:            Michal Vaňous – technik, správce domova  
                                              Tel: 731 101 475, 465 618 184 
 
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  
PaedDr. Luděk Grätz, ředitel, tel. 465 635 220, mob. 603 878 659 (uspza@uspza.cz) 
 
Základní informace – výběr z projektové dokumentace na www: 
 
http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10721 
Jedná se o dosadbu spodního patra v horním zámeckém parku, (mimo projektované rozvody 
pro závlahový systém). vč. realizace drobných sadových úprav podél opravené opěrné zdi. 
http://www.uspza.cz/index.php?id=10804 
 
 
Zpracoval: 
Michal Vaňous    PaedDr. Luděk Grätz 
Technik domova    ředitel domova 
dne: 10.10.2011 
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