
Výzva k podání nabídky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
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Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ a MŠ Loukovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel:     Obec Loukovec 

se sídlem:       Loukovec 90, 294 11  Loukov 

IČ: 00277380, DIČ: nejsme plátci DPH 

Zastoupený:   Milan Hanzl – starosta obce 

Tel.: +420 737 247 721, e-mail: milan.hanzl@loukovec.cz 

 



Zadávací dokumentace je vypracována pro podávání nabídek k veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

zadávaná podle Směrnice č. 1/2016 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v 

obci Loukovec.  

1. Předmět veřejné zakázky  
1.1. Popis předmětu zakázky malého rozsahu  

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se opravy a rekonstrukce sociálního 

zařízení a opravy podlahy v ZŠ a MŠ Loukovec, Loukovec 90.  

Bližší specifikace bude uvedena na místě ZŠ při předem sjednané schůzce.  

1.2. Místo plnění  

Místem plnění uvedené v článku 1.1. této zadávací dokumentace je objekt č.p. 90 obce 

Loukovec 

1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky   

Stavební práce.  

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 400 000,- Kč s DPH 

2. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob 

prokázání  

2.1. Prokázání kvalifikace uchazeče  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:  

-  profesních kvalifikačních předpokladů 

 Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie), pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Doklad o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie)  

3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

3.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

1. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: 

nabídková cena včetně DPH. Bude zahrnovat veškeré náklady spojené s provedením stavební 

zakázky.  

2. Celková nabídková cena v členění dle bodu 1. tohoto článku (nabídková cena vč. DPH) bude 

uvedena v krycím listu. 

3. Nabídková cena bude doložena podrobným položkovým rozpočtem 

Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových 

předpisů. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. 

3.2. Požadavky na zpracování a členění nabídky 

Nabídka bude podána písemně 1 x v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků 

zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží 

uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument. 



Nabídka bude předložena písemně v originále v řádně uzavřené obálce a zřetelně označena nápisem:  

„NEOTVÍRAT – NABÍDKA“ 

Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ a MŠ Loukovec 

 

Způsob zpracování nabídky: 

▪ Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

▪ Nabídka může být podána v jednom svazku, na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné 

zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

▪ Zadavatel doporučuje, aby byly všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány 

vzestupnou řadou.  

▪ Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu 

z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí 

být součástí nabídky uchazeče 

 

Nabídka musí obsahovat níže uvedené náležitosti: 

 

▪ Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle čl. 2 této zadávací dokumentace Podrobný 

položkový rozpočet 

▪ Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zákonnými požadavky 

nebo zadavatelem (např. plná moc atd.) 

 

Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví, 

zřetelně vyznačí tyto údaje. 

3.3. Zadávací lhůta 

Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dnů.  

4. Termíny plnění 

 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy:        duben 2019 

Závazný termín dokončení stavby:                  31. červenec 2019 

5. Platební a obchodní podmínky, sankce 

Zadavatel si vymezuje právo uhradit částku za provedené stavební práce na základě předávacího 

protokolu, popřípadě po odstranění vad a nedodělků se splatností 14 dní od vystavení faktury.  

Zadavatel si vymezuje právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení zhotovitele 

s dokončením díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Zadavatel si vymezuje právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 

vady zjištěné v záruční době, nebude-li odstraněna v dohodnutém termínu.  



6. Zadávací dokumentace 

6.1. Poskytování dodatečných informací 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatelé e-mailem na adresu: 

info@oukovec.cz 

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci se zadavatel vyjádří výhradně písemnou 

formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).  

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 

dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku uchazeče. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem 

uchazečům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta. 

6.2. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.  

6.3. Prohlídka objektu 

Prohlídka objektu je stanovena – individuálně dle vzájemné dohody. 

 

7. Lhůta pro podání nabídky 

7.1.  Lhůta pro podávání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2019 v 12:00 hod.    

7.2.  Adresa pro podání nabídek 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Obecní úřad Loukovec, 

Loukovec 90, 294 11 Loukov. Kontaktní osoba pro podání nabídky je Milan Hanzl – starosta obce, 

elektronická adresa: milan.hanzl@loukovec.cz, tel.: +420 737 247 721. 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 

považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené.  

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 

službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na 

dokladu o předání nabídky. 

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a 

budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 

7.3. Termín otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 4. 2019 v 16:00 hod., v místě obecního úřadu 

Loukovec. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise a uchazeči, 

kteří se prokážou platným zmocněním, pakliže nejsou statutárními zástupci uchazeče, max. 1 osoba 

za uchazeče. 



7.4.  Podání nabídky po stanovené lhůtě 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané 

nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 

8. Kritérium pro zadání veřejné zakázky 

8.1. Stanovení kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kriteria ekonomické výhodnosti nabídky. 

– nabídková cena celkem v Kč bez DPH      100 % 

 

8.2. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou seřazeny podle plnění výše uvedeného kriteria. Do hodnocení nebudou zařazeny 

nabídky, u nichž není doloženo plnění všech základních kvalifikačních a profesních předpokladů. 

9. Další podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje: 

- upravit podmínky výzvy, rozsah zakázky redukovat 

- odmítnout všechny předložené nabídky a výzvu zrušit bez výběru dodavatele 

 

             Za zadavatele     

V Loukovci dne 12.03.2019     Milan Hanzl, starosta 

 

Vyvěšeno dne 12.03.2019 


