
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zadávací řízení 

dle Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového  

Název zakázky 

„Místní komunikace Stará hora“ 

Zadavatel: dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona Typ zakázky: stavební práce 

Zadavatel zakázky 

Městys Višňové 

Zadavatel předmětné zakázky vás tímto vyzývá k předložení nabídky v rámci zakázky malého rozsahu 

podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon). 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Městys Višňové 

Sídlo:    671 38 Višňové č. p. 212 

Právní forma:   územně samosprávný celek 

Zastoupení:   Mgr. Vladimír Korek - starosta 

IČ:    00293784 

DIČ:    CZ00293784 

e-mail:    vladimir.korek@visnove.cz 

tel.:    +420 515339016;  mob.: 602640403 

Úřední hodiny úřadu městyse:   pondělí: 7:30 – 11.30 12:30 – 17:00 

středa: 7:30 – 11.30 12:30 – 17:00 

 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

2.1 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Doplnění ŠD, podrovnání podkladu, ACO, odkopávky nezapažené, vodorovné přemístění  výkopku, 

zásyp ŠD 0-32,  osazení stojatých obrubníků betonových s opěrou, lože,  silniční obrubník ABO 

15/15/100, osazení žlabu bet. s opěrou,  žlab betonový,  zhotovení zaústění žlabu do stávajícího roštu, 

výšková úprava vodovodních armatur,  výšková úprava kanal. poklopů. Viz Místní komunikace – 

Stará hora: http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711 .  

2.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 550.000,-- bez DPH. Platba bude provedena na základě fakturace 

po provedení díla. 

Záruka na dílo je 60 měsíců.   

2.3 POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Úprava povrchu pro novou asfaltovou komunikaci s podrovnaným podkladem osazení z jedné strany 

ke žlabům a z druhé strany k betonovému obrubníku chodníku. Chodník bude vysypán zásypem ze 

štěrkodrti. Komunikace bude ve spádu stejně tak i betonové žlaby, které budou zaústěny do stávajícího 

roštu.  

Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Současně je třeba v době „Stavby“ zachovat 

dopravní obslužnost lokálních rodinných domů.  

 

http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711


3. LHŮTA A MÍSTO PROVEDENÍ OPRAVY  

3.1 TERMÍNY PLNĚNÍ 

Požadovaný termín plnění 31. 8. 2014.  

3.2 MÍSTO PLNĚNÍ 

Lokalita RD na Staré hoře.  

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Základním hodnotícím kritériem předmětné zakázky ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 zákona je 

nejnižší nabídková cena. 

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

5.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 6.2014 v 10.00 hod. 

5.2 MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

- osobně na adrese zadavatele v úředních hodinách úřadu městyse, prostřednictvím pošty. 

ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 120 kalendářních dnů od konce lhůty 

pro podání nabídek. 

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

7.1 PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Zadávací dokumentace je specifikována v Příloze č. 1 a č. 2.  

7.2 LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dne 22. 5. 2014 se uskuteční prohlídka místa plnění veřejné zakázky. Zahájení v 08,30 hod. Sraz na 

úřadě městyse. 

8. PRÁVA A PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit případně změnit zadávací řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo 

ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou 

ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu 

nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení, případně nevybrat z předaných nabídek 

žádnou. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté 

údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto 

zadávacího řízení. Rozhodnete-li se nabídku nepředložit, budeme vděčni, pokud nás o tom informujete 

písemně a uvedete důvody svého rozhodnutí.   

 

 

Višňové dne 19. května 2014 

 

 

________________________ 

                                                                                                             Mgr. Vladimír K o r e k 

starosta 


