
  
 

 
 

Výzva k předložení nabídky 
 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

„Oprava schodiště a chodníku za Hospodářskou budovou“ 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Název:   Domov pod hradem Žampach 
Právní forma:  Příspěvková organizace Pk 
Sídlo:   Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 
IČO:    00854271 
Jednající:  PedDr. Luděk Grätz, ředitel domova 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
    
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka/zhotovení „stavby“ -   
„Oprava schodiště a chodníku za Hospodářskou budovou čp.4“ 
(stavební práce a materiál) 
  
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele 
postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 
 
3. Zadávací dokumentace 
- Bez zadávací dokumentace 

Uchazeč o zakázku podá návrh na provedení opravy dle posouzení stavu na místě 
stavby. 

Zadání: 
Oprava stávajícího betonového chodníku a schodiště v havarijním stavu u zadního 
vchodu do objektu „Hospodářské budovy“ čp.4.  
Betonový chodník bude nahrazen zámkovou dlažbou BEST URICO COLORMIX 
PODZIM o síle 6cm. Stávající plocha bude odbourána a bude provedena oprava 
boční/krajní opěrné zídky a instalovaného zábradlí včetně potřebného zpevnění 
podloží. Betonové schodiště bude opraveno včetně odbourání mezipodesty a 
výškového vyrovnání stupnic schodů. Schodiště bude obloženo kameninovou 
dlažbou (stejného typu jakou hlavního schodiště ke kancelářím v hospodářské budově 
čp.4) a bude vyspraveno zábradlí. 
Podmínkou je zachování stávajících parametrů plochy a přístupového schodiště. 
 
Přibližná specifikace ploch/ objemů zakázky: 
- Bourání konstrukcí        8,4 m3 
- Obnova opěrné zídky na okraji chodníku     18 bm 
- Oprava betonového podkladu – zpevnění konstrukce   42 m2 
- Pokládka zámkové dlažby Best Urico I. Colormix podzim v.=6cm 44 m2 
- Oprava stávajícího schodiště + položení dlažby kameninové  15 m2 
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Stavba bude dokončena nejpozději do 30.10.2014.  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je do 17.9.2014 do 15.00 hodin. Místem pro podání nabídek je: 

 
Domov pod hradem Žampach 
Žampach č.p. 1 
564 01 Žamberk 

 
5. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů  
 
5.1. Dodavatel předloží čestné prohlášení (viz příloha č. 1 této výzvy) 
 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.  . 
(při podmínce dodržení stanovených parametrů zakázky) 
 
7. Možnost zrušení zadávacího řízení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. V případě, 
že vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou 
lhůtou 1 týden odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, 
vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý 
v pořadí. 
 
8. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídky se podávají písemně a v českém jazyku. Nabídku tvoří doklady požadované v bodu 
5. této výzvy.  
Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů předložené v souladu se zadávací dokumentací 
a touto výzvou. Nabídky nepředložené v termínu stanoveném v této výzvě nebo 
nepředložené dle této výzvy a zadávací dokumentace kompletně a nabídky s obsahovými a 
formálními vadami budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.  
 
Obálka s nabídkou bude označena zřetelně textem  „N E O T E V  Í R A T – název akce“.  
 
 
 
V Žampachu dne 1.9.2014 
 
 

 
--------------------------------------- 

 
 
 

 
Příloha: 
1. Čestné prohlášení 



  
 
Příloha č. 1 výzvy (2.str.)  

 
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
o splnění předpokladů podle bodu 5.1. výzvy k předložení nabídek  

 
 
 
 
 

Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel: 
 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) respektive vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li  požadováno prokázání 



  
 

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 
k) nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zákona o zaměstnanosti. 
 
Toto čestné prohlášení podepisuji jako: 
 
 
 
 
 
……………………………………………….............................................................................. 
(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel(é) společnosti s r. o. 
atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v 
OR) 
 
 
 
 
V ………………… dne ………………  …………………………………………… 
       Podpisy: 
 


	Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

