
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž 

zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, 

zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce 

 
pro firmu:  

 
na zakázku: DOLNÍ JIRČANY č. p. 13 – pobytová terasa 

 

Identifikační údaje zadavatele:  
Obec Psáry 

Pražská 137 

252 44 Psáry 

IČ 00241580 

tel. 241 940 454 

www.psary.cz 

 

Typ zakázky:  
Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč. 

 

Předmět zakázky:  Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 

 

Způsob zadání: Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. IV - Závazná 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 400.000 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč 

bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 600.000 Kč bez DPH do 

3.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce 

 

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 1 450 000,- Kč 

 

Ukončení příjmu nabídek: do 11.2.2022 do 1100 hod 

 

Předpokládané datum zahájení plnění: 1.3.2022 (doba realizace max. 60 dní) 

 

Předpokládané dokončení plnění: 30.4.2022 

 

Odpovědný osoba za průběh VZ:  Tomáš Hejzlar, provozní úsek 

 

Kontrolní osoba či orgán: Vlasta Málková, místostarostka obce 

 

Popis zakázky: Stavba nové pobytové terasy před Klubem seniorů v budově č.p. 13 Psáry – 

Dolní Jirčany. V místě terasy se nachází vzrostlá lípa, pro kterou je v terase umístěn kruhový 

otvor. Do terasy je rovněž zakomponována stávající studna, která bude z původní úrovně 

dostavěna do úrovně terasy. Terasa bude mít kované zábradlí, jehož vzhled bude předem 

konzultován s obcí. 

 

Podrobný popis zakázky: Stavba zahrnuje demolici stávající terasy a vybudování nové terasy 

která bude sloužit jako venkovní pobytové prostory pro Klub seniorů. V místě terasy se nachází 

vzrostlá lípa, pro kterou je v terase umístěn kruhový otvor. Do terasy je rovněž zakomponována 

http://www.psary.cz/


stávající studna, která bude z původní úrovně dostavěna do úrovně terasy. Zároveň bude 

položena cihelná dlažba v místě stávajícího vyvýšeného chodníku podél budovy Klubu seniorů 

ve vnitřním dvoře v délce cca 20 m. V rámci stavby bude opravena omítka na západní a jižní 

straně budovy, které přiléhají k venkovním pobytovým prostorám Klubu Senior. Terasa bude 

lemována cihlovou zdí a bude do ní zakomponována stávající studna.  

 

Přílohy: 

Projektová dokumentace 

výkaz výměr 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:  

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení 

spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez 

DPH. 

 

 

Jiné požadavky a práva zadavatele: 

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.  

Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo 

objednávky zrušit bez uvedení důvodů 

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány 

alespoň 2 (dvě) nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese 

http://psary.cz.   

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení. 

 

Způsob předložení nabídky:  

 mailem na adresu: hejzlar@psary.cz 

- poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry 

- osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin 

- datovou schránkou ID:  rvhbuxe 

 

Bližší informace: je možné získat od p. Hejzlara tel. 602 214 493. 

 

 

V Psárech dne 31.1. 2022 

 

 

 

 

 

Vlasta Málková, místostarostka obce 
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