
 

 
 

VÝZVA 
k podání nabídky dle směrnice č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 
 

 

Název: „Rekonstrukce sociálního zařízení a elektriky na p.č. st. 157 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou“ 
 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

 
Obec Bohuslavice 
Bohuslavice 2 
789 72  Bohuslavice 
Tel: +420 606 055 089 
E-mail: lubos.vlcek@bohuslavice.cz 
Zastoupená:  Bc. Lubošem Vlčkem, starostou obce 
 
 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce sociálního zařízení a elektriky na p.č. st. 157 v k.ú. 
Bohuslavice dle dokumentace. Jedná se o novou zdravotechniku včetně zařizovacích předmětů, kompletní 
rekonstrukce elektrických rozvodů v objektu, nové podlahy, malby, obklady a nová kuchyňská linka, a to 
dle projektové dokumentace, která je zveřejněna s touto výzvou. 
 
Místo plnění: 
Obec Bohuslavice. 
 
Časový harmonogram: 
Zahájení realizace – 1.9.2017 
Ukončení realizace – nejpozději 31.10.2017. 
 
 

Poskytování zadávací dokumentace: 

 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
- Zadávací dokumentaci 
- Projektová dokumentace 
- Slepý rozpočet 

 
Úplná zadávací dokumentace je zveřejněna na adrese zadavatele v elektronické podobě 
(http://www.bohuslavice.cz/urad.php?strana=zakazky). 
 
 

Lhůta a místo pro podávání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.6.2017 v 18 hodin. 
Nabídky se přijímají osobním a písemným podáním na adrese zadavatele.  
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a nápisem 
„NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Na později doručené nabídky nemůže 
zadavatel brát zřetel (platí i pro nabídky doručené poštou). 

http://www.bohuslavice.cz/urad.php?strana=zakazky


 

 
 

Otevírání obálek bude ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek tj. od 18 hodin dne 5.6.2017. Otevírání 
obálek je veřejné. 
Nabídky, které nesplní podmínky soutěže, hodnoceny nebudou.   
 
 

Požadavky na prokázání způsobilosti: 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních způsobilosti v rozsahu dle $74 zákona. Uchazeč prokáže 
splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč 
kvalifikační způsobilost požadované zadavatelem splňuje nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, který není starší než 3 měsíce. 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 zákona předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč profesní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje 
nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší než 3 měsíce nebo: 
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné evidence, pokud v ní je 

zapsán, 
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či 
licencí, 

- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele. 
 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2 bod b).  
 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli 
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti 
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 zákona.  
 
Stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti – výpis z obchodního rejstříku a doklady prokazující splnění 
základních způsobilosti nesmí být starší 90 dnů. 
 
 

Hodnotící kritéria: 

 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnosti nabídky. 
 
Dílčí hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena (100%) 
 
Nabídka s nejlepší ekonomickou výhodností nabídky, která bude zároveň splňovat všechny ostatní 
požadavky uvedené v této výzvě, bude vyhlášena nabídkou vítěznou. 
 
 
 

Obchodní podmínky: 

 
Návrh smlouvy o dílo, bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč nebude 
předkládat vlastní návrh smlouvy o dílo.  
 
 
 
 



 

 
 

Platební podmínky: 

 
Fakturace bude prováděna po ukončení a převzetí prací. Splatnost bude stanovena na 14 dní od data 
doručení zadavateli. 
 
 

Podmínky soutěže 

 
a) Nabídková cena bude rozdělena na: bez DPH, DPH a celkem.  

 
b) Položkový rozpočet bude rozčleněn dle slepého rozpočtu, který bude přiložen k této výzvě. 

 
c) Minimální záruční lhůta: 48 měsíců. 

 
d) Nabídky budou podávány v českém jazyce. 

 
e) Variantní provedení se nepřipouští. 

 
f) Uchazeč musí splnit obchodní i platební podmínky dané zadavatelem. 

 
V případě, že uchazeč nesplní podmínky soutěže, bude vyloučen. 
 

 
Ostatní ujednání: 
 
Prohlídka je možná po telefonické domluvě na telefonním čísle 606 055 089 – Vlček Luboš. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právu zrušit 
zadávací řízení dle $ 127 zákona. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených 
s účastí v tomto řízení o zadání veřejné zakázky. 
 
Případné nejasnosti si uchazeč objasní před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné 
chápání neopravňují uchazeče k náhradě škod ani ke změně nabídky. 
 
 

Zadávací lhůta: 

 
Zadávací lhůta trvá 30 dní. V této lhůtě jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou. 
 

Závěrečné prohlášení: 
 
Uchazeči do své nabídky přiloží písemné prohlášení v této formulaci: 
„Prohlašuji, že jsem se seznámil s celým obsahem zadání a bez výhrad souhlasím se všemi jeho 
podmínkami, kterými jsem se při zpracování své nabídky řídil. V případě uzavření smlouvy o dílo budu tyto 
podmínky akceptovat.“ 
 
 
 
V Bohuslavicích dne 16.5.2017 ……………………………………………………. 

        Bc. Luboš Vlček, starosta obce 
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