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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vnitřní normy č. 8/2014 

  
 
ze dne: 8.8.2016          
 

 

Vyzýváme vás k předložení cenové nabídky na akci:  

 
Akce:         
 
Předmět plnění:                            

 

„Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na 

Salabce”  
 
Konstrukční a povrchové vrstvy chodníků, výměna obrubníků, terénní úpravy. 

 
Cena: 

 
Cenu uveďte jednotlivě za položky a konečný součet s příslušnou sazbou DPH – podle 
výkazu výměr.  
Předpokládaná cena zakázky je do 200.000 Kč bez DPH. 

 
Termín plnění:                            
 

 
Předpoklad 10/2016 – 4/2017, nejdéle celkem 30 dní. 

Obsah nabídky: 1. Vyplněný návrh smlouvy o dílo včetně přílohy – výkazu výměr 
2. Doklady o splnění kvalifikačních kritérií 

 
Podání nabídek: 

 
Cenovou nabídku s návrhem smlouvy o dílo zašlete poštou, v zapečetěné obálce, 
označené „Nabídka – „Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, 
Nezvalova a Na Salabce” – NEOTEVÍRAT“, na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1. 
Termín pro doručení nabídek je 9.9.2016 do 9ºº hod.  
 

 
Kvalifikační 
kritéria: 

 
- uvedení min. 2 obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let s uvedením 
kontaktu na jejich objednatele 
- uchazeč o zakázku, který v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo Hradiště 
práce podobného charakteru na základě smlouvy o dílo, doloží výpis z obchodního 
rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklad osvědčující odbornou způsobilost 
(prosté kopie)  
 

 
Hodnotící kritéria: 

 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Pro hodnocení je rozhodující celková 
cena. Termín pro rozhodnutí o přidělení zakázky je nejdéle do 30.9.2016. 
 

 
Ostatní podmínky: 
 

 
Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit. V případě, že nabídka 
přesáhne finanční možnosti zadavatele, může zadavatel zmenšit rozsah plnění. Zadavatel 
může vyřadit nabídku, která v návrhu smlouvy neakceptuje stanovené podmínky, nebo 

uvádí podmínky nápadně nevýhodné pro objednatele. Zábory veřejných prostranství 

mimo rozsah staveniště budou zpoplatněny. Výběr uchazeče je výhradně věcí 

zadavatele a nelze se proti němu odvolat. Práce budou provedeny podle a 

v maximálním rozsahu této výzvy a jejích příloh, jiný stupeň dokumentace zadavatel 

neposkytne. Případné potřebné vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel. Prohlídka 
na místě je možná po dohodě (tel. 326 776 725, mail: rozvoj@mnhradiste.cz). 

 

 
Přílohy: 

 
Návrh SOD vč. výkazu výměr, situace, vyjádření správců sítí. 
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