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Výzva Obce Vlastibořice k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
Název zakázky: Oprava mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov
Místo realizace: mostek přes řeku Mohelku, místní část Slavíkov
1. Identifikační údaje zadavatele

Obec Vlastibořice
IČO: 00671878
právní forma: obec
2. Druh veřejné zakázky
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
3. Předmět zakázky
jsou stavební práce na opravě mostku - stabilizace před rekonstrukcí
o injektáž rubu nosné konstrukce
o čištění betonových povrchů
o dobetonování sanační hmotou
o reprofilace do tl. 30 mm – římsa a žlab
o kácení stromů
o násyp se zhutněním
o vyčištění vodního koryta od nánosů
o oprava a doplnění dlažby v toku
o betonáž základů, postupná betonáž bloků před opěry..
o přespárování dlažby z lomového kamene
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Částka ve výši 600 000,- Kč včetně DPH.
5. Předpokládaný termín plnění
od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

6. Lhůta pro podání nabídek, vyhodnocení nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí dne 9. 5. 2022 ve 12:00 hod. Nabídky je
možné zaslat emailem, poštou nebo doručit osobně zadavateli.
Nabídky budou vyhodnoceny do 31. 5. 2022. 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.
7. 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.
8. Hodnotící kritéria
Hodnocení proběhne na základě jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.

Ve Vlastibořicích dne 14. 4. 2022

Bc. Jana Hartlová
starostka obce

