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OBEC MALEŠOVICE 

 

 

 
Výzva k podání nabídky 

 

 

Obec Malešovice Vás při splnění podmínek ustanovení § 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, v platném znění, vyzývá k účasti ve výběrovém řízení,  k podání  cenové nabídky  a 

 prokázání splnění kvalifikace  veřejné zakázky: 

Obec Malešovice jako veřejný zadavatel, zadává tuto veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku 

malého rozsahu. 

 

Název zakázky:  Novostavba chodníku Malešovice 

 

Zadavatel:                 OBEC MALEŠOVICE 

Zastupující:  Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce  

Identifikační údaje:  0000488038 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce   

Tel./ E-mail:   546 442 346        E-mail: obec@malesovice.cz 

 

 

Podmínky soutěže: 

Vymezení plnění veřejné zakázky – požadovaný stav 

Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku vydlážděného zámkovou dlažbou o délce 

167,4m a šířce v celé délce 1,5m. Součástí stavby jsou terénní úpravy, vybudování základových pasů 

opěrné zdi  a její následné vyzdění z betonových tvárnic tl.250 mm. Opěrná zídka bude ukončena 

kovovým zábradlím. Další podrobnosti jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě, která je součástí 

zadávacího řízení.  

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky:  490 000,- Kč bez DPH 

 

Zpracování cenového návrhu 

Cenový návrh zpracujte v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje. 

Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny bez DPH. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace 

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož 

obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Přesné 

znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 

předložit zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.   

Nesplnění této povinnosti se považuje neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 
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V případě, že dodavatel nemá vlastní oprávnění k podnikání na určitou část předmětu zakázky, 

doloží doklad o oprávnění prostřednictvím subdodavatele, vč. uvedení rozsahu plnění zakázky tímto 

subdodavatelem v kopii. 

 

 

Soutěžní lhůta 

Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání nabídky. 

 

Doba a místo plnění 

Předpokládaná doba zahájení prací           1. 10. 2015 

Předpokládaná doba ukončení:   31. 12. 2015 

Místo plnění:                            Malešovice 

 

 

Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky jsou hodnoceny podle těchto kritérií: 

1. Nabídková cena vč. DPH ............................................................................................... 100% 

 

 

Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 

Doporučeně poštou nebo osobně na adresu: Obecní úřad Malešovice, Malešovice 50, 664 65 , okres 

Brno- venkov  nejpozději do 11.9.2015 do 12,00 hodin, 

 

Způsob zpracování nabídky: 

Veškeré přílohy výzvy budou uchazečům zaslány elektronicky na základě písemné žádosti či e-

mailu na adresu zadavatele. 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání 

a musí obsahovat : 

 

 doklad(y) o splnění kvalifikačních předpokladů a předpokladů dle §68 - doložení čestných 

prohlášení (Příloha č.1 a Příloha č.2) 

 nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH, 

jako nejvýše přípustnou cenu  

 návrh smlouvy o dílo včetně záručních podmínek a sankcí, podepsaný statutárním zástupcem 

a opatřený razítkem uchazeče (Příloha č. 3) 

 platební podmínky – splatnost faktur min. 15 dnů od doručení,  úhrada bude provedena až 

po předání díla, popř. ověření jeho funkčnosti, min. záruka na dílo 24 měs. 

 

Nabídka bude označena „Novostavba chodníku Malešovice - NEOTEVÍRAT“.  

 

Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy: 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo 

doplnit podmínky výzvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo 

neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti 

s řádným dokončením veřejné zakázky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění. 
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Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá 

práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4. 

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 

 

Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 2 Kvalifikační předpoklady dle §68 

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  28. 08. 2015 

 

Sejmuto dne :   ………………. 

 

                                                                                        ……………………………… 

                                                                           za obec Malešovice Ing. Zdeněk Pavlík, starosta   

 


