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Zadávací dokumentace stavební práce  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

(dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a směrnice č. 10 Svazku obcí Mezihoří, která upravuje postup při zadávání 

veřejných zakázek. 

 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU   
 

 

„Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří – část B (altány)“ 
 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE      
 

Zadavatel: Svazek obcí Mezihoří 

Zástupce zadavatele: Miloslav Masařík, předseda svazku 

Sídlo: Nemotice 66, 683 33 Nesovice 

IČ: 75070065 

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Kateřina Hálová  

Telefon: +420 734 692 132 

E-mail: cssmezihori@seznam.cz 

 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Veřejná zakázka je součástí veřejné zakázky „Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří“, v rámci které nebyl vybrán 

dodavatel předmětu plnění části B této veřejné zakázky. Výběrové řízení pro tuto část bylo zrušeno a je 

vyhlašováno nové výběrové řízení. 

 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks dřevěných 

zahradních altánů, včetně dopravy a montáže.  

 

Místo plnění veřejné zakázky: 

Místem plnění částí jsou: 

 pozemek č. 99 v k.ú. Chvalkovice  

 pozemek č. 171/17 v k.ú. Milonice  

Součástí plnění je i montáž. Ta bude provedena po dohodě 

se starosty jednotlivých obcí na jimi přesně specifikovaná 

místa. Kontakty budou předány po podpisu kupní smlouvy. 

  



2 

 

Předpokládaný termín dodání: do 15.11.2018 

Podrobný technický popis je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.  

 

 

 

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky: 

a)   Termín realizace: Termín dodání je do 15.11.2018. 

b)   Záruční lhůta:  24 měsíců, počítáno od data písemného předání a převzetí bez vad a 

nedodělků.  

c)   Platební podmínky:  Fakturace bude provedena jednorázově po předání předmětu plnění, 

splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

d)   Sankce: Jsou součástí návrhu kupní smlouvy. 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti 

se změnou sazeb DPH. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.  

 

 

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací 

dokumentací.   

Další požadavky: 

a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše 
přípustné“, který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu. 

b) Krycí list, rozpočet a kupní smlouva budou podepsány osobou oprávněnou k zastupování. Oprávnění 
bude prokázáno výpisem z obchodního rejstříku nebo zplnomocněním. 

c) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 
zakázky. 

d) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 
uvedených v položkovém rozpočtu. Nedílnou součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet 
podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY  
     

Dodavatel musí v nabídce předložit následující: 

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 1 - Krycí list nabídky. 

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 

zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, 

datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. 
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b) POLOŽKOVÝ ROZPOČET  - vyplněný rozpočet (příloha č. 4), podepsaný oprávněnou osobou. 

c) VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU opravňující k dopravě a montáži altánu (např. Přípravné 

a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Tesařství, Truhlářství aj.). 

d) VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, je-li v něm dodavatel zapsán 

e) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dodavatel použije návrh kupní smlouvy (příloha č. 2), podepsaný 

oprávněnou osobou, čímž bude stvrzen souhlas se zněním.  

Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé 

nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. 
 

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.  

Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí 

nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, 

který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 
 
 

8. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 

a) Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu kupní smlouvy. 

b) Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky. 

 Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu. 

 Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZVZ. 

 Nevracet účastníkům předložené nabídky. 

 Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a 

požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění. 

 Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou 

obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám. 

 Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace. 

 
 

9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  
 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na 

e-mailovou adresu: cssmezihori@seznam.cz  

Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 pracovní dny před termínem pro podání 

nabídek.  

mailto:cssmezihori@seznam.cz
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 2 pracovních dnů e-mailem všem 

účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

 

10. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
 

Lhůta pro podání nabídek:   Datum: 13.8.2018 Hodina: Do 10:00 

Adresa pro doručení nabídek: Obec Snovídky, Snovídky 45, 683 33 Nesovice 

Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále, v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji 
účastníka a viditelně označené nápisem:  

„NEOTVÍRAT: Nabídka do výběrového řízení „Mobiliář pro SO Mezihoří – část B (altány)“ 

Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně v úředních hodinách, které jsou 
uvedeny na webových stránkách zadavatele; nebo po telefonické domluvě se zástupcem zadavatele veřejné 
zakázky.  

 

 

11. INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni formou zveřejnění na webových stránkách 

Svazku obcí Mezihoří. Zveřejněním výsledku na webových stránkách bude informace brána za 

doručenou. Vítězný uchazeč obdrží písemné sdělení a bude vyzván k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

12. KONTAKTNÍ OSOBY  
 

Kontaktní osobou ve věcech formální a technické stránky výběrového řízení je Kateřina Hálová, projektová 

manažerka svazku obcí Mezihoří, tel.: 734 692 132, mail cssmezihori@seznam.cz    

 

 
13. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY  

 
Příloha č. 1    -    Krycí list nabídky  
Příloha č. 2    -    Návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 3    -    Technická specifikace   
Příloha č. 4     -    Položkový rozpočet 

 

 

Ve Snovídkách dne 24. 7. 2018  

 

  

                         Miloslav Masařík, předseda svazku
 

mailto:cssmezihori@seznam.cz

