
 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY  

K zakázce: 
„Oprava místní komunikace č. 10c v obci Vlastibořice“ 

  

1. Zadavatel: 
Obec Vlastibořice 
Vlastibořice 23 
463 44 Vlastibořice 
IČ: 00671878 
 
Kontaktní osoba: Ing. Martin Beksa, tel. +420773932090, e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz 
 

2. Název zakázky: „Oprava místní komunikace č. 10c v obci Vlastibořice“ 
 
 

3. Druh zakázky: stavební práce 

4. Lhůta pro podání nabídky: do 27. srpna 2018 do 14:00h  

5. Místo pro podání nabídky: Obecní úřad Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Vlastibořice 
 

6. Předmět zakázky: 
Oprava místní komunikace dle Přílohy č. 2 Slepý položkový rozpočet a přílohy č. 3 Pasport. 

7. Hodnotící kritérium: Rozhoduje nejnižší nabídková cena včetně DPH v Kč (korunách českých). 
Hodnocení nabídek bude probíhat podle kritéria „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ za předmět 
plnění zakázky. Bude vybrána vítězná nabídka od uchazeče, jehož nabídková cena včetně DPH za 
daný nabízený předmět zakázky bude nejnižší. 
   

8. Způsob jednání s uchazeči:  Po výběru vítězného dodavatele nebude s uchazeči dále jednáno. 
 

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
1/ Zájemce podá jednu nabídku písemně v uzavřené obálce, na které bude vyznačena kontaktní 
adresa uchazeče, na adresu: 
 
Obec Vlastibořice 
Vlastibořice 23 
463 44 Vlastibořice 
 
 Na obálce bude vyznačeno „Výběrové řízení – neotvírat“ 
 
2/ V nabídce uchazeč předloží vyplněný krycí list nabídky (viz. Příloha č. 1) a vyplněný položkový 
rozpočet (viz. Příloha č. 2).  
 
 



Přílohy ZD: 
Č1. Krycí list nabídky  
Č2. Slepý položkový rozpočet 
Č3. Pasport 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: cena bude uvedena Kč. 
V návrhu kupní smlouvy bude cena bez DPH, dále bude vyčísleno DPH a cena s DPH. 
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

11. Doba a místo plnění zakázky: obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Vlastibořice 
nejdéle do 20. 12. 2018.  

12. Požadavky na varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 

13. Poskytování dodatečných informací: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena 
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

16. Přílohy zadávacích podmínek:  
Č1. Krycí list nabídky  
Č2. Slepý položkový rozpočet 
Č3. Pasport 

 
 
 
 
Ve Vlastibořicích dne 18. srpna 2018  


