
 
 

Výzva k předložení nabídky - poptávka 
 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 „Domov pod hradem Žampach - zhotovení dokumentace pro rekonstrukci a půdní 
vestavbu objektu Na Výsluní“ 
 

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:  PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
    
2. Specifikace předmětu veřejné zakázky – poptávky: 
 
             Předmětem poptávky je provedení dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 
daném přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 
č.62/2013 Sb.. Tato dokumentace musí být  zpracována dle přílohy č.6 výše uvedené 
vyhlášky do stupně pro provádění stavby. 
 Dokumentace musí obsahovat část architektonicko - stavební, statické řešení, 
požárně-bezpečnostní řešení, řešení zdravotně technických instalací, vytápění, větrání a 
elektroinstalací.  
             Součástí dokumentace musí být kontrolní položkový rozpočet a soupis prací určený 
pro výběr zhotovitele stavby.  
            Součástí dokumentace musí být proveden průkaz energetické náročnosti budovy. 

 Požadovaný termín dokončení: 
1/ architektonicko - stavební, statické řešení – nejpozději do 31.12.2015 
2/ zbývající část díla – nejpozději do 29.2.2016 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je do 5.10.2015 do 14.00 hodin.  
Místem pro podání nabídek je: 

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

Nabídky lze podat také v elektronické formě na adresu:  uspza@uspza.cz 
 
Poznámka: 
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. 
 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Způsob hodnocení:  
Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria:  

celková cena díla  
Po dodavateli je požadována náležitá kvalifikace a zkušenosti v oboru. 
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7. Možnost zrušení zadávacího řízení a neuzavření smlouvy s žádným s uchazečů 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel si 
vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů bez udání důvodů. 
 
 
9. Prohlídky místa a informace před podáním nabídky: 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
 
 
 
V Žampachu dne 23.09.2015 

                                    schválil 
--------------------------------------- 

Grätz Luděk,PaedDr., ředitel domova 
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