
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
IČO: 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 
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vaše značka:  
naše značka: 52131/22/PTN/15/tro 
vyřizuje:  Marek Trončinský  
telefon:  777 79 79 13 
datum:  20.10.2022 
 

 

 

 

Výzva k podání nabídky na  
 

„Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na p.p.č.402/1; 402/2 a 402/3 v k.ú. Všebořice“ 
 
 

Obracíme se na Vás s výzvou na vypracování a podání nabídky na výše uvedenou zakázku. 
Na zadání této zakázky se nevztahuje z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění.  
 
 
1. Název, sídlo a identifikační údaje zadavatele: 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
doručovací adresa: Jateční 426, 400 01 Ústí nad Labem 
zastupující: Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti 
IČO: 25 01 38 91, DIČ: CZ 25 01 38 91.  
zápis v obch. rejstříku – oddíl B, vložka 945 vedená Krajského soudu v Ústí nad Labem     
 

Kontaktní osoby ve věci zakázky:  

Marek Trončinský, vedoucí střediska Správa majetku 
e-mail: troncinsky@dpmul.cz 
mobil: +420 777 79 79 13   
  

2. Doba a místo realizace: 
  

Termín dokončení prací nejpozději do: 19. 5. 2023  
Předpokládaná doba realizace díla je: 90 dní  

 
Místem realizace je:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Masarykova, Ústí nad Labem 
 
Prohlídka místa realizace: 
Prohlídka místa realizace se bude konat dne 28. 10. 2022 v 10:00 hodin 
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3. Předmět plnění: 
 
Předmět plnění je specifikován v projektové dokumentaci, Příloha č. 2   

4. Nabídková cena bude zpracována takto:  
 

Nabídková cena musí být stanovena jako konečná celková cena za dílo včetně všech souvisejících 
činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude 
stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Účastník odpovídá za úplnost specifikace veškerých 
činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  
 

1.659.200, - Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set padesát devět tisíc dvě stě korun českých) 

6.  Zadavatel stanovuje tyto základní platební podmínky: 
 
a) Zhotovitel má právo fakturovat až na základě předání hotového díla bez vad a nedodělků; 
b) splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení Zadavateli; 
c) část konečné ceny díla ve výši 5 % bude představovat pozastávku v délce trvání záruky za jakost 

díla. Záruka za jakost díla bude 48 (slovy: čtyřicet osm) měsíců. 
 
7. Prokázání profesní způsobilosti: 
 

Uchazeč doloží jako nedílnou součást nabídky následující dokumenty: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů. 

b) výpis z živnostenského rejstříku – obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu plnění této zakázky, ne starší 90 dnů. 

 
8. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídnutá cena při splnění všech požadavků 
této výzvy. 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 

Členění nabídky: 

 krycí list nabídky s uvedenou celkovou cenou bez DPH, 
 identifikační údaje uchazeče (firma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osoba), 
 dokumenty dle bodu č. 7 Výzvy, 
 oceněné položkové rozpočty, 
 vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou, 
 harmonogram provádění prací členěný po dnech, 
 3 referenční zakázky, rozsahem a cenou obdobným, jako je předmět této výzvy, 
 datový nosič, kde bude kompletní nabídka vč. vyplněné Smlouvy o dílo ve formátu .docx a 

vyplněného položkového rozpočtu ve formátu .xls. 
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10. Způsob a termín podání nabídky: 
 
Nabídky uchazeči podávají písemně, a to doporučeně poštou nebo osobně s tím, že musí být předány 
zadavateli nejpozději do 10:00 hodin, dne 14. 11. 2022, na sekretariát výkonné ředitelky společnosti, 
Jateční 426, 400 11 Ústí nad Labem v obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením, 
s označením „NEOTVÍRAT – Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na p.p.č.402/1; 402/2 a 
402/3 v k.ú. Všebořice“.  Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání 
uchazeče. Termín doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče, za platnou nabídku se považuje ta, která 
bude doručena ve stanovené lhůtě na sekretariát výkonné ředitelky společnosti. Listy nabídky musí být 
sešity, svázány, anebo jiným obdobným způsobem spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci 
s jednotlivými listy nabídky 

11.   Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami: 
 
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v délce 60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnějších nabídek.  

12.   Vyhrazená práva zadavatele: 
 

 zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodů, řízení o výběru uchazeče zrušit, 
odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu na zakázku se žádným uchazečem, a to bez 
jakýchkoliv závazků vůči uchazečům, 

 zadavatel si vyhrazuje právo změnit upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, a to stejnou formou 
vůči všem obeslaným uchazečům, 

 zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. 
Dále si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem upravit a upřesnit předložený návrh smlouvy na 
předmět plnění, nebo požadovat uzavření smlouvy ve znění zadavatele, 

 zadavatel nehradí uchazeči případné náklady spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, jež 
zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu poptávkového řízení, 

 zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: 
- obsahově nekompletní, nebo nesplňující požadavky stanovené v těchto zadávacích 

podmínkách; 
- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé 

údaje. 

 

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 -  Projektová dokumentace 

Příloha č. 3 -  Položkový rozpočet 
 

 

 
 
 …………………………………………………………….. 
 Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 
 výkonná ředitelka společnosti 
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