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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

Typ VŘ: Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 

134/2016 Sb. 

Název: „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“, SO 701 – Stavební část  

Zadavatel:   Obec Oldřichov v Hájích 

Kontaktní adresa:  Oldřichov v Hájích 151 

    463 31 Chrastava 

Fakturační adresa:  Oldřichov v Hájích 151 

    463 31 Chrastava 

    IČ: 00481483 

Datum a čas zahájení:  12.5.2021, 8.00 hodin 

Datum ukončení:  28.5.2021, 12.00 hodin 

 

 

Zadávací podmínky: 

 

 

Předmět plnění zakázky:  

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací na akci „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“, SO 

701 – Stavební část v rozsahu DOS (viz. www.oldrichov.cz ) 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 2 141 032,90Kč bez DPH. 

  

Doba a místo plnění: 

Předpokládaný termín plnění je od 6/2021 do 11/2021. 

Místem plnění je katastr obce Oldřichov v Hájích.    

 

Informace o zakázce: 

Podrobnější informaci o zakázce lze získat nahlédnutím do projektové dokumentace nebo případnou 

prohlídku místa plnění lze obojí po dohodě na tel. čísle 482 725 093 (v pracovní dny) OÚ Oldřichov 

v Hájích nebo mob: 724 179 355.  

 

Požadovaný obsah a členění nabídky: 

➢ Krací list nabídky, kde bude nabídková cena uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění 

bez DPH a s DPH. (Příloha č. 1) 

➢ Prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z 

obchodního rejstříku či jiné evidence, (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních 

právních předpisů), oprávnění k podnikání doloží v kopii.  

➢ Reference s obdobných předmětů plnění.  

➢ Návrh smlouvy o dílo, který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka a musí 

obsahovat: 

- Položkový rozpočet a časový harmonogram 

- Ustanovení o záruce kvality a závazek zhotovitele dodržet soulad se schválenou PD 

- Závazek spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
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Kritéria a lhůta hodnocení: 

Kritériem pro hodnocení je nabídková cena a reference z obdobných akcí. 

Podané nabídky budou vyhodnoceny do patnácti dnů po ukončení lhůty pro podání nabídek. 

 

Platební a fakturační podmínky: 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrady za provedené práce budou prováděny na základě 

vystavené a odsouhlasené faktury – daňového dokladu za provedené dílo po dokončení a předání stavby.  

Splatnost faktury bude 30 dnů po doručení.  

 

Způsob a místo podání nabídek: 

Nabídky se podávají poštou na uvedenou kontaktní adresu nebo osobně v kanceláři OÚ Oldřichov v 

Hájích v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na akci „Dostavba prodejny Oldřichov v 

Hájích“ tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do 28.5.2021, 12.00 hodin včetně. 

 

Práva zadavatele: 

 

• Výběrové řízení zrušit do doby podpisu smlouvy 

• Nevracet podané nabídky 

• Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení 

• Upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným 

uchazečem 

• Odmítnout všechny podané nabídky 

• Odmítnout uchazeče, který předloží pozměněné zadání 

• Do doby podpisu smlouvy nevznikají oběma stranám žádné právní nároky 

Požadavky na poskytovatele:  

• Poskytovatel prohlašuje, že do kalkulace byly zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním díla.  

• Poskytovatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a nezjistil skutečnosti, 

které by omezily plněním díla v požadovaném rozsahu a kvalitě nebo navýšily dohodnutou cenu 

zakázky.  

• Platnost nabídky je 90 dnů. 

 

 

 

 

………………………… 

Jaromír Tichý 

Starosta obce 

Oldřichov v Hájích 

Přílohy: 

Krycí list nabídky 
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