
Výzva k podání nabídky 

 

Vážená paní, 
Vážený pane, 

Domov pro seniory Nová slunečnice Vás jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
s názvem 

„Oprava zpevněného chodníku“ 

vyzývá k podání nabídky. 

 

1. Zadání pro zpracování nabídky 

Specifikace služeb: 

Oprava původního chodníku o délce 53,0 m, šířky 1,0 m za účelem venkovního propojení objektu 
pavilonu č. 4 se stávající zpevněnou asfaltovou přístupovou plochou k pavilonu č.1. 

Samotná oprava chodníku bude provedena v místě stávajícího poškozeného chodníku. Povrch 
chodníku bude tvořit pochozí betonová hladká dlažba 500 × 500 × 40 mm, která bude uložená na 
podkladní vrstvě ze štěrkové drti. Ohraničení samotných betonových dlaždic bude provedeno 
betonovými obrubníky 1000 × 50 × 250 mm. 

Plánovaná oprava chodníku z betonových dlaždic zahrnuje kompletní skrývku stávajícího terénu vč. 
uložení a likvidace na skládce, dodávku podkladních vrstev vč. hutnění a dodávku a pokládku 
samotných dlaždic a obrubníků. 

Prohlídka místa plnění je stanovena na 16. 3. 2021 v 9:00 hod. 

 
2. Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky je zadavatelem stanovena do pěti pracovních dnů od zveřejnění výzvy. 

 
3. Forma pro podání nabídky 

V uzavřené obálce s nápisem "NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ 

 
4. Doba dodání zakázky 

30. 4. 2021 

 
5. Kvalifikace 

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost. 

Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který ve smyslu ustanovení § 77 odstavec 



(1) Zákona splňuje profesní způsobilost ve vztahu k České republice. 

Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu 
ustanovení § 77 odstavec (1) Zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší 
90 kalendářních dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení 
 

6. Hodnocení 

Jediným hodnotícím kritériem bude cena (uveďte cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH). 
Maximální cena je 400 tis. Kč bez DPH. 

 

Zadavatel je oprávněn odmítnout předloženou nabídku, případně výběrové řízení bez uvedení 
důvodu zrušit, a to až do zaslání objednávky. 

 

V Praze dne 11. 3. 2021 

 

Ing. Martin Kaleta 
Vedoucí správního úseku 
Tel: 775 882 688, 266 007 374 
 
Domov pro seniory Nová slunečnice 
Na hranicích 674/18 
181 00 Praha 8 - Bohnice 
IČ: 71294287 


