
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2019 na 
stavební práce pro akci Oprava zvonice v obci Husí Lhota 
 

1. Zadavatel: 
  

 Obec Husí Lhota, Husí Lhota čp. 31, PSČ  294 06 pošta Březno, IČO 00876241 
 zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Šrajerem 
  
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 

 Stavební práce pro akci Oprava zvonice v obci Husí Lhota  
  
 Rozsah poptávaných stavebních prací je určen přiloženým soupisem výkonů – Oprava zvonice 

v obci Husí Lhota, který je zpracován v  tabulce formátu EXCEL. Soupis výkonů je zveřejněn 
na úřední desce zadavatele - http://www.husi-lhota.e-obec.cz/download.php 

 
Nabídku žádáme zpracovat vyplněním všech jednotkových cen v tabulce soupisu výkonů. 
Výše nabídkové ceny je součtem cen všech položek soupisu výkonů. 

  
3. Doba a místo plnění, délka záruční lhůty veřejné zakázky malého rozsahu: 

 

 Termín plnění v období: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2019  
 Maximální doba realizace v tomto období: 60 dnů od předání staveniště 
 Ukončením díla se rozumí: předání stavebních prací bez vad a nedodělků zadavateli. 
 Místo plnění: obec Husí Lhota. 

  Požadovaná minimální délka záruční lhůty: 36 měsíců od ukončení díla. Nabídky s uvedenou 
kratší záruční lhůtou budou vyhodnoceny jako nevyhovující. 

 
  
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

 

 I. základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů 
 II. výše nabídkové ceny včetně DPH 
 III. délka záruky za jakost a záruční podmínky  
 IV. kompletně oceněný soupis výkonů  
  
5. Kriteria hodnocení nabídky 
 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší 
nabídková cena v Kč včetně DPH.   

 
6. Doložení dokladů 
 
    Uchazeč předloží již při předložení nabídky 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 doložit v kopii. 

 
 
Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží následující doklady: 

• prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně 
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel 
zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů; oprávnění k podnikání 
může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii 

• čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby 
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem): 

 - není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu), 
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 - v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen                  
 pro nedostatek majetku,  

 - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
 - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

 pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
 zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v 
 prodlení se splácením splátek, 

• čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo 
došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 
splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí 
organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený 
zástupce. 

 
7. Platební podmínky 
 

 Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do 
výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena 
po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu předání a převzetí díla. 

  
8. Způsob a místo podání nabídek 
 
     Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad Husí 
 Lhota, Husí Lhota čp. 31, PSČ 294 06 pošta Březno do 24. 4. 2019 do 19 hod. v zalepené  
 obálce, označené "Výzva – Oprava zvonice v obci Husí Lhota  - neotvírat.“ 
 
 
9. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu: 
 

Uchazeč se před podáním nabídky musí seznámit s opravovanou stavbou a s místem staveniště. 
 
 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. 

neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo 

odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit 
rozsah díla. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. 

 
 Nabídku podává uchazeč bezplatně. 
 
 V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách. 
 
 Bližší informace o zakázce podá a prohlídku staveniště lze sjednat u pana Zdeňka Šrajera, 

tel. 732 552 638. 
 
  

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.  

  
 Jednotkové ceny nabídnuté uchazečem v soupise výkonů jsou pevné a neměnné i při změně 

rozsahu díla. 
  
 Nabídku žádáme podat v papírové (tištěné) podobě a v digitální podobě na nosiči CD. 



Soupis výkonů požadujeme ve formátu EXCEL nebo kompatibilním. 
 
 Nabídka musí být zpracována vyplněním všech jednotkových cen v tabulce soupisu výkonů 

se zohledněním podmínek nabídky uvedených na začátku soupisu výkonů. Výše nabídkové 
ceny je součtem cen všech položek soupisu výkonů. V tabulce soupisu výkonů je nutné 
vyplnit všechny jednotkové ceny a není dovoleno ji jinak měnit. 

 
 Platnost nabídky musí být minimálně do 31. 12. 2019. 
 
10. Přílohy  

Soupis výkonů – Oprava zvonice v obci Husí Lhota, který je zpracován v tabulce formátu 
EXCEL. 
Fotodokumentace exteriéru stavby 

 
 
 
 
 
 
V Husí Lhotě dne 1. 4. 2019 
 
          Zdeněk Šrajer 
          starosta obce Husí Lhota v.r.  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fotodokumentace exteriéru stavby 
 
 
 


