
 

 

 

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 objektů CSS Tloskov po povodních 2013 – projektová 

dokumentace a autorský dozor. 

 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky 

 

V důsledku přívalových srážek v červnu a červenci tohoto roku došlo opakovaně 

k zaplavení podzemních podlaží objektů 13 a (p.č.1086, k.ú. Neveklov) - 

stravovacího provozu, 03b (p.č.1088/1, k.ú. Neveklov) – velín, 05 (p.č.1098/5, 

k.ú.Neveklov) – strojovna pod rehabilitačním bazénem.   Záplavy způsobily také  

poškození nepodsklepené části objektu 08 (p.č.1099, k.ú. Neveklov) – bydlení 

klientů. 

Po odborné prohlídce autorizovaným technikem pro pozemní stavby byly 

určeny příčiny zaplavení objektů a navržena opatření pro jejich odstranění, 

zpracovaná do investičního záměru stavební akce. 

Samostatnou částí tohoto investičního záměru je vypracování projektové 

dokumentace navržených stavebních úprav, spolu s výkonem autorského dozoru 

projektanta. 

 

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Předpoklad doby plnění veřejné zakázky listopad - prosinec 2013. 

 

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 (tzn. cena projektové dokumentace, cena za výkon 

autorského dozoru). 

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

vyplývající z výzvy.  

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je investiční záměr zadavatele na 

stavební akci „Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013“, který je 

dostupný na webových stránkách zadavatele www.tloskov.eu  

 

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 23.11.2013. 

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 rozsahem investičního záměru, se stavem a podmínkami 

místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa 

plnění veřejné zakázky je kdykoliv po telefonické domluvě s p. Maškovou, tel. 

317740117,  mob. 736630854. 

Investiční záměr je uveřejněn 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  8.listopadu 2013 

 

        Mgr. Matěj Lipský 

                ředitel  
 

 

 


