
   MĚSTO SKALNÁ – Sportovní 9, 351 34  

 

 
 

ve smyslu § 6 zákona  č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 
 

předkládá výzvu k podání nabídek 
 

jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu 
v místě obvyklou. 

 
1) Název zakázky  
 
„Výměna střešní krytiny na domě Farní čp. 31 Skalná“ 
 
2) Vymezení plnění zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je  demontáž stávající taškové krytiny  a její odvoz na skládku, 
oprava poškozených částí  krovu, položení difúzní folie, nových latí a střešní krytiny KM-
BETA včetně klempířských prvků z plechu Prefa. Součástí nabídky je i dodávka a montáž 
střešních oken, výlezových oken,  odvětrávacích střešních prvků, sněhových zábran, 
komínových lávek, anténní tašky a kanalizačních tašek, stoupacích plošin a oprava a demontáž 
komínových hlav.  Přesný výkaz výměr požadovaných prací je uveden v příloze této výzvy. 
 
3) Doba a místo plnění zakázky 
 
Zahájení realizace zakázky………………………………………..  06/2008  
Ukončení realizace zakázky (předání díla zadavateli)……………08/2008 
 
 
4) Způsob hodnocení nabídek 
 
Kriteriem pro výběr nabídky je nejnižší cena. 
 
5) Požadavky na prokázání kvalifikace: 
 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením  kopie živnostenského listu 
nebo předložením  kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů. 

    
6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 
-  Celková cena bude vytvořena oceněním přiloženého výkazu výměr,  uvedena bude zvlášť 
bez DPH zvlášť včetně DPH. 
-   Dodavatel nebude před zahájením prací požadovat zálohu 
 
7) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat  
Nabídky podávejte na adresu MU Skalná Sportovní 9, 35134 Skalná osobně na podatelně nebo 
doporučeně poštou do 16.00 hod dne 12. 5. 2008. 
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8) Informace o výsledku poptávkového řízení 
 
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. 
 
9) Prohlídka místa plnění zakázky a kontaktní osoby 
 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná na základě telefonické dohody. Kontaktní 
osoba ing. Klabouch Milan tel. 354 548 822. 
 
10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce a zřetelně označena   Neotvírat – Nabídka na 
akci „Vým ěna krytiny na domě Farní čp.  31 Skalná“ a bude členěna na tyto části: 
      -    Krycí list nabídky 

- Prokázání kvalifikačních předpokladů 
- Oceněný výkaz výměr 

 Předložená obálka bude označena adresou uchazeče. 
 
11) Další podmínky poptávkového řízení na zakázku 
 

- na celé dílo bude poskytnuta záruka na montáž v délce 60-ti měsíců 
- při realizaci díla bude dodavatel pojištěn (pojištění na krytí stavebně montážních rizik a 

pojištění odpovědnosti na způsobené škody do výše min. 1 milion Kč) 
 
12) Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo : 
 
• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• podmínky poptávkového řízení změnit  
• nevracet uchazečům podané nabídky 
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na podání nabídky 
• upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k 

dispozici 
 
 
 
 
Ve Skalné 2. 5. 2008                                                                          Ing. Radomil Gold 
                                                                                                            starosta města Skalná 
 
 
 
Přílohy :  
  

- Krycí list nabídky 
- Výkaz výměr 
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Krycí list nabídky  
 

Výměna střešní krytiny na domě Farní čp. 31 Skalná 
 

Údaje o uchazeči  
 
Obchodní jméno 
 

 

Právní forma  

Sídlo, resp. místo podnikání u 
fyzické osoby 

 

IČ  

DIČ  

Bydliště (u fyzické osoby)  

R.č. nebo datum narození (u fyzické 
osoby) 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 

 
Cenová nabídka  
 
Nabídková cena díla bez DPH   Kč 

Celkem DPH   Kč 

Celková cena včetně DPH   Kč 

 
Termínová nabídka  
 
Lhůta zpracování zakázky 
 

 

Zahájení prací   

Ukončení prací   

 
 
 
V ………………….. dne ……………                               ………………………………. 

                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky 


