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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce v souladu s §12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Postup při zadávání této zakázky se dále řídí pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Regionálního 
operačního programu Jihovýchod a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona.  
 
 
 
V Suchohrdlech dne 25. 6. 2015 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část 
 
Vážení, 

níže uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část“ (dále jen „veřejná zakázka“) a 
vyzvat Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Název:      Obec Suchohrdly 
Sídlo:      Těšetická 114, 66902 Suchohrdly 
Právní forma:     Obec  
IČO:      67024645 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, kontaktní osoba: 
       Ing. Pavel Mrňa, starosta 
Tel.:      515 249 098 
url:       www.obec-suchohrdly.cz 
Email:      info@obec-suchohrdly.cz  
 
 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy zahrady jako přírodovědné učebny pod širým nebem. 
Součástí stavby jsou zemní práce, základy a zvláštní zakládání, schodiště, komunikace, podlahy a 
podlahové konstrukce. 

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci v příloze č. 1 a příloze č. 2 
zadávací dokumentace. 
 

http://www.obec-suchohrdly.cz/
mailto:info@obec-suchohrdly.cz
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Klasifikace předmětu zakázky:   
Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním 
předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary): 
 

Kód CPV  Název 
45112000-5   Výkopové a zemní práce 
45233160-8   Chodníky a jiné zpevněné povrchy 
45262300-4   Betonářské práce 
 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 222 860 Kč bez DPH 

 

Zadávací dokumentace:  
Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem 
v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-suchohrdly 

 
Kvalifikace: 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. 
 
 

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: 9. 7. 2015 v 16.00 hod.  
Místo pro podání nabídek: Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání 
    nabídek poštou na adresu zadavatele uvedenou v článku 1. nebo 
    osobně na stejné adrese. Blíže viz zadávací dokumentace. 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 
 

4. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.  

Způsob hodnocení nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
Ing. Pavel Mrňa, starosta 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-suchohrdly
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