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Výzva k podání nabídky 

Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem 

,,Oprava chodníků v ulicích Prokopa Velikého a Žižkova“ 
veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění a v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
2. kategorie. 

 
Informace o zadavateli 
Název zadavatele: Město Náchod 
IČO zadavatele:  00272868 
Kontaktní adresa zadavatele: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod 
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta 
kontaktní osoba: Marie Maršíková 
Telefon: 491405252, 778 733 819 
E-mail: ma.marsikova@mestonachod.cz 
 
Informace o druhu a předmětu zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky oprava chodníků v ulicích Žižkova a Prokopa Velikého. 
 
Předpokládaný termín plnění a místo plnění 
Předpokládaný termín zahájení díla:  01. 04. 2022              
Termín ukončení a předání díla:  31. 05. 2022              
 
Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentací je tato výzva s dodržením těchto podmínek:  
-    krycí list (příloha č.1 k této výzvě) 
- popis opravy – bude předán při osobní prohlídce na místě plnění  
- prohlídku místa plnění si domluví každý uchazeč individuálně s paní Maršíkovou, nebo panem 

Voborníkem nejpozději do 25. 02. 2022 
- uchazeč o zakázku provede nabídku v návaznosti na osobní prohlídku na místě zakázky za účasti 

referenta odboru investic a rozvoje města, kde budou případně zodpovězeny dotazy a technické 
podrobnosti opravy 

- výkaz výměr pro ocenění díla vypracuje každý uchazeč sám, dle vlastního zjištění skutečného rozsahu 
plnění na místě opravy 

- cenová nabídka bude kalkulována v cenách, které budou platit po celou dobu plnění zakázky 
- nabídková cena je pevná a vícepráce nejsou přípustné  
- na poptávanou opravu není zpracována projektová dokumentace ani výkaz výměr 
Uchazeč je povinen plně respektovat zadávací podmínky. 
- dotazy je možno podávat kontaktní osobě v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději dva pracovní 

dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Žádost o zodpovědění dotazu k zadání musí být podána 
elektronicky na e-mail: ma.marsikova@mestonachod.cz nebo b.vobornik@mestonachod.cz    

- zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Předpokládaná hodnota zakázky je 2.000.000,- Kč včetně DPH 21% 
 
Údaje o hodnotících kritériích 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena v Kč včetně DPH. Nejvýhodnější 
nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH. 
 
Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena musí být na krycím listu nabídky uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do 
místa plnění a dalších vedlejších nákladů uchazeče nezbytných k realizaci zakázky po celou dobu plnění 
v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celkové ceně včetně DPH. 
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. 
Nabídková cena musí být platná pro zhotovení celého díla a dále musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen 
v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení předmětné zakázky. 
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Uchazeč předloží svoji nabídkovou cenu takto: 

 krycím listem nabídky (příloha č.1) 
 položkovým rozpočtem  

Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout 
do ceny díla. 
Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla. 
 
Smluvní podmínky 
S vítězným uchazečem bude uzavřena objednávka na provedení díla.  
 
Lhůta a místo pro podání nabídek  
Nabídky uchazeči doručí nejpozději do 02. 03. 2022 do 10:00 hod. 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny zadavatele výhradně na adresu: Městský úřad 
Náchod, Zámecká 1845, 547 01 Náchod nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele.  
 
V případě zaslání poštou je rozhodující termín doručení na podatelnu MěÚ Náchod. 
Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena 
v řádně uzavřené obálce označené nápisem ,,Oprava chodníků v ulicích Prokopa Velikého a Žižkova - 
NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.  
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.  
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 30 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel tímto stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě. 
 
Kvalifikační požadavky 
Vybraný dodavatel před uzavřením objednávky doloží originál, nebo úředně ověřenou kopii, osvědčení o 
autorizaci odpovědného zástupce. 
 
Technické podmínky 
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv 
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při  
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně platných norem. 
 
Požadovaný obsah nabídky 
- nabídka bude předložena v českém jazyce 
- dokumenty musí být svázány do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku 

Součástí nabídky musí být: 
- krycí list nabídky (příloha č.1) 
- položkový rozpočet - soupis prací obsahující celkovou cenu díla  
 

Práva zadavatele 
 zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, případně doplnění podmínek a textu této výzvy 
 zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení této výzvy k podání nabídky bez udání důvodů 

nejpozději však do doby uzavření objednávky na provedení díla.   
 zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením 
 předložené nabídky zadavatel nevrací 
 zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou objednávku na provedení díla 
 zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek 
 
V Náchodě, dne 21. 02. 2022 
 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
 
         Bohuslav Voborník 
         vedoucí odboru  
         investic a rozvoje města 
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