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Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu 

„Výstavba provozního objektu v areálu Domova důchodců v Roudnici nad Labem – 

objekt D“  

Zadavatel, Domov důchodců Roudnice nad Labem, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s 

výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon"), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice 

nad Labem č. 3/2016 o zásadách vztahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým 

organizacím zřízených městem Roudnice nad Labem. 

Zadavatel: 

Název:      Domov důchodců Roudnice nad Labem   

Sídlo:      Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem  

IČ:       00828998 

DIČ:       CZ00828998 

Bankovní spojení: 153 887 255/0600, MONETA Money Bank, a.s. 

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Lenka Nová, ředitelka DD 

E-mail:      reditel@domovsenioru.cz 

Telefon:      416 807 109, 724 824 815 
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Ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS., investiční specialista OMH 

E-mail:   vzivec@roudnicenl.cz 

Telefon:  416 850 141, 725 041 999 

 

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: Mgr. Lenka Nová, ředitelka DD 

E-mail:      reditel@domovsenioru.cz 

Telefon:      416 807 109, 724 824 815 

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ 

E-mail:      tgrunt@roudnicenl.cz 

Telefon:      416 850 128 

 

 

Druh, název zakázky 

Druh veřejné zakázky:     zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 
Název veřejné zakázky: „Výstavba provozního objektu v areálu Domova důchodců v Roudnici 

nad Labem – objekt D“ 

Předmět a místo plnění veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je výstavba provozního objektu v areálu Domova důchodců v Roudnici 

nad Labem – objekt D. Jedná se o samostatně stojící, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt 

obdélníkového tvaru. Objekt bude stát vedle stávající garáže a mezi nimi bude provedený přístřešek. 

Střecha objektu a přístřešku bude pultová se sklonem 5°. Objekt bude mít celkovou zastavěnou 

plochu 75,2 m2. Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

Místem plnění veřejné zakázky je areál Domova důchodců Sámova ulice č.p. 2481 v Roudnici nad 

Labem (p.p.č. 2311/67). 

Podrobná specifikace předmětu plnění a podmínky účasti ve výběrovém řízení jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci.  

Lhůty: 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:     21. 5. 2022 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:     6. 6. 2022 v 10:00 hodin 

Předpokládaná hodnota zakázky:   1.900.000,- Kč (bez DPH) 
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Zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentace včetně příloh je dostupná na internetových stránkách zadavatele 

https://www.domovsenioru.cz/verejne-vyzvy/, na stánkách města https://www.roudnicenl.cz/mestsky-

urad/aktualne-vypsana-ostatni-vyberova-rizeni a na profilu https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00264334. 

 

 

Podání nabídek a místo pro podání nabídek: 

Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude 

doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou uchazeče a nápisem 

„NEOTVÍRAT“ - podrobnosti stanoví zadávací dokumentace. 

 

Místo pro podání nabídky: 

Město Roudnice nad Labem, podatelna městského úřadu, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice 

nad Labem.  

Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně. 

 
 
 
 
V Roudnici nad Labem 
 
 

 

Ing. Jana Pilařová 

v zastoupení vedoucího OSPŘ 
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