
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV 

TLOSKOV 1 

257 56 NEVEKLOV 

IČO 00640841 

 

ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) 

 

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 

 

 

1) Název zakázky 

 

Rekonstrukce stavebních děl na vodotečích Tloskovského a Břevnického potoka 

po povodních 2013 

 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky 

 

Voda z přívalových srážek v červnu a červenci loňského roku vytvořila v části 

tloskovského parku souvislé jezero. Průchod hlavního dravého proudu způsobil 

značné škody na vodních tocích samotných, na okolních pozemcích i 

nemovitostech.  

Rekonstruované objekty se nacházejí v areálu zámku Tloskov (r.č. 10557/2-

2874/10 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). Při realizaci je nezbytné 

respektovat podmínky, stanovené příslušným orgánem státní památkové péče. 

Jedná se o SO 1 můstek přes Tloskovský potok 

                 SO 2 propustek pod místní komunikací 

                 SO 3 záchytná nádrž na Břevnickém potoce 

Výše popsané objekty, poškozené či zcela zničené působením přírodního živlu, 

je v zájmu snížení rizika dalších škod nezbytné zrekonstruovat. 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Předpoklad doby plnění veřejné zakázky září až prosinec 2014 

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 20. 12. 2014  

 

4) Způsob hodnocení nabídek 

 

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 

nejnižší nabídková cena.  

 

 

 



 

 

5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 

přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů 

(např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami 

uvedenými v této výzvě. 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně 

DPH. 

2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých 

ucelených částech dodávky. 

3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti 

vyplývající z výzvy.  

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je Výkaz výměr – rozpočet, který je 

součástí zadávací dokumentace stavby. 

 

Platební podmínky: 

 

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Zhotovitel bude 

zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek (Předávací protokol). Splatnost faktur 

bude 14 dní. 

 

 

6) Místo a termín pro podání nabídky 

 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Centrum 

sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27. 8. 2014 do 12.00 hod. 

Součástí nabídky bude - 

-oprávnění k předmětu podnikání, který je v souladu se zaměřením akce. 

 

 

7) Informace o výsledku nabídky 

 

Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

 



 

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

 

 

Uchazeč se seznámí s projektovou dokumentací, se stavem a podmínkami místa 

pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná kdykoliv po telefonické 

domluvě s p. Maškovou, tel. 317740117,  mob. 736630854.  

Projektová dokumentace spolu s výkazem výměr – rozpočtem pro kalkulaci 

cenové nabídky je uveřejněna jako součást zadávací dokumentace na oficiálních 

webových stránkách Centra sociálních služeb Tloskov (www.tloskov.eu) v sekci 

„Veřejné zakázky“.  

 

 

9) Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným 

uchazečem 

- nevracet uchazečům podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě 

na veřejnou zakázku 

 

 

V Tloskově dne 7. srpna 2014   

        Mgr. Matěj Lipský 

                ředitel  

 

 


