
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Zadavatel Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748, 
zastoupený Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou a radou města, (dále jen „zadavatel“), 
si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na realizaci akce:  
 

Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného 
parkování – křižovatka Pražská x Čísovická 

 
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávaná mimo režim tohoto zákona. 
 

1. předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je realizace doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování 
– křižovatka Pražská x Čísovická.  

• odstranění živičného podkladu tl. 100 mm a odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 270 
mm v ploše 45,7 m2 

• řezání a těsnění spár v živičném krytu v délce 50 m 
• dodávka a kladení zámkové dlažby 20 x 10 x 8 cm přírodní do drtě 40 mm v ploše 45,7 m2 vč. 

podkladu ze ŠD tl. 270 po zhutnění 
• osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z B 12,5 v délce 25 m 

  
Přesná specifikace prací je uvedena ve výkazu výměr, který je přílohou této Výzvy. 

 
Součástí předmětu díla jsou všechny práce nezbytné ke kompletnímu provedení díla.  
 
 
Místem plnění veřejné zakázky je pozemek č. parc. 2931/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. 

 
Doba plnění 
Práce budou zahájeny po vystavení objednávky..  
Předpokládaný termín realizace červen/červenec 2021. 

 
2. splnění kvalifikace 
 
Požadované kvalifikační předpoklady 
 
Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů. 
 
Způsobilým je uchazeč, který předloží: 
  

- Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence, 
pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, případně živnostenský list. 
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopie živnostenského listu nesmí být starší 3 
měsíců. 

- Seznam alespoň dvou referenčních zakázek obdobného charakteru jako zakázka zadávaná 
v tomto řízení, které uchazeč provedl v posledních třech letech. Každá z těchto dvou 
zakázek musí splňovat tyto podmínky: 



a) cena zakázky bez DPH činila min. 150 tis. Kč 
b) díla byla prováděna uchazečem jako hlavním zhotovitelem 
c) díla byla provedena ve vysoké kvalitě 
 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený uchazečem  
pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek včetně podmínky 
vysoké kvality provedených prací. V případě, že údaje uvedené uchazečem budou v rozporu s 
výsledky kontroly a posouzení zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku uchazeče vyřadit. 
 
Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prosté kopii. 
 
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci uchazeče.  
 
 
 

3. způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná a závazná po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu veřejné zakázky 
včetně všech předvídatelných rizik a vlivů. 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu tím způsobem, že vyplní příslušná pole ve výkazu 
výměr, který je přílohou této Výzvy.  
 
 

4. hodnocení nabídek 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková 
výše nabídkové ceny bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší celkovou 
nabídkovou cenu. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit. 
 
 

5. podání nabídek 
  
Nabídku podá uchazeč e-mailem na adresu e-podatelna@mnisek.cz .  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na plnění veřejné zakázky. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 3.5.2021 v 11:00 hod. 
Na nabídky zaslané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude brán zřetel. 
 
Kontaktní osoba: 
Eva Mesteková, referent odboru správy majetku a investic, tel. 732 454 294, e-mail: 
eva.mestekova@mnisek.cz   
 
 
Zadavatel doporučuje následné členění nabídky: 

- Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky 
- Oceněný výkaz výměr 
- Kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu  
- Seznam referenčních zakázek 

 
 



 

6. závěrečná ustanovení 
 
 1. Zadavatel si vyhrazuje právo: 
  - upřesnit nebo změnit ve lhůtě pro podání nabídek podmínky výběrového řízení; 
  - ověřit a prověřit údaje uvedené uchazečem – účastníkem v nabídce; 

- vyloučit uchazeče, který neprokáže svou způsobilost nebo jehož nabídka bude 
v rozporu s podmínkami stanovenými touto Výzvou a jejími přílohami; 

  - zrušit řízení, a to i bez udání důvodu; 
  
 2. Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
 

3. Prohlídka místa plnění: 
 Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele. 
 

Kontaktní osoba: 
Eva Mesteková, referent odboru správy majetku a investic, tel. 732 454 294, e-mail: 
eva.mestekova@mnisek.cz   

 
 
 
 

7. přílohy 
 
Příloha č. 1 Situace s vyznačením požadované plochy zámkové dlažby 
Příloha č. 2  Vzorový příčný řez A-A 
Příloha č. 3  Fotodokumentace současného stavu 
Příloha č. 2 Výkaz výměr 
Příloha č. 3 Krycí list nabídky (vzor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


