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Výzva Obce Vlastibořice k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

Název zakázky: Výměna topného systému v bytovém domě Vlastibořice č. p. 53 
 

Místo dodávky: bytový dům Vlastibořice č. p. 53, 3 bytové jednotky 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Vlastibořice 

 

IČO: 00671878 

právní forma: obec 

 

2. Druh veřejné zakázky 

Zakázka malého rozsahu na dodávku 

 

3. Předmět zakázky 

je instalace elektrokotle a systému ÚT samostatně pro každou bytovou jednotku 

v rozsahu  :  

- 3 elektrokotle  - typ, výkon  

-  18 radiátorů s teplotním spádem 60/40°C (resp. 60/50°C) 

- dvojregulační termostatické ventily, regulační šroubení,  18 termostatických hlavic 

– potrubí ÚT vedené na povrchu stavebních konstrukcí  – Alpex s atestem, nebo   

polotvrdá měď s atestem  , tvarovky, držáky, izolace 

– uzávěry, cyklónový, magnetický filtr, zabezpečovací zařízení 

– pokojový týdenní bezpotenciální termostat 

– montáže ÚT, aplikace inhibitoru do ÚT. 

 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Částka ve výši 250 000,- Kč bez DPH. 

 

5. Lhůta pro podání nabídek, vyhodnocení nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí dne 31. 5. 2021 ve 12:00 hod. Nabídky je 

možné zaslat emailem, poštou nebo doručit osobně zadavateli.  

Nabídky budou vyhodnoceny do 30. 6. 2021. Každý uchazeč bude písemně vyrozuměn 

o výsledku řízení bezprostředně po vyhodnocení nabídek.  



  

 

 

Projektová dokumentace a prohlídka bytového domu dle domluvy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodu. 

 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně 

provedeným překladem do českého jazyka. 

Nabídka musí být doručena  emailem na adresu starosta@vlastiborice.cz , poštou nebo 

doručit osobně na adresu OU Vlastibořice 23 ve formě vyplněného výkazu výměr, 

krycího listu nabídky, čestného prohlášení ke splnění kvalifikace a předvyplněné 

smlouvy připravené k podpisu. 

7. Hodnotící kritéria  

Hodnocení proběhne na základě jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. 
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