
Výzva k podání nabídky 

 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

zadávané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

AKCE : Stavební úpravy zpevněné plochy před budovou sokolovny ve Valteřicích 

 

MÍSTO : Obec Horní Branná, k.ú. Valteřice v Krkonoších 

 

ZADAVATEL : Obec Horní Branná, IČO 275 735, Horní Branná 1, 512 36 

                 zastoupená starostou Lubošem Zimmermannem  

 

 

1. Předmět zakázky  

 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající zpevněné plochy na p.p.č. 98/1 před budovou 

sokolovny v k.ú. Valteřice v Krkonoších. Stávající plocha je tvořena živičným povrchem bez 

ohraničení – betonových obrubníků. Živičný povrch vč. podkladu bude kompletně odstraněn a 

nahrazen novým – žulovou dlažbou s odpovídající skladbou podkladových vrstev vč. žulových 

obrubníků. Prostor bude sloužit k parkování cca 12-ti osobních automobilů ve dvou protilehlých 

řadách čelně k pomníku a vodoteči.  

 

2. Doba plnění zakázky  

 

Zahájení plnění : 15.06.2015   

Ukončení plnění : 17.07.2015 

 

3. Kvalifikační předpoklady uchazečů  

 

Uchazeč o zakázku doloží oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona. 

 

4. Způsob hodnocení nabídek  

 

Zadavatel bude hodnotit nabídku dle: 

 

a) nabídnuté ceny a předložené SoD 

b) délky záruční doby na dílo 

 

               5. Lhůta pro podání nabídek    

 

Termín pro doručení nabídky :  do pondělí 25.5.2015 do 11:00 hod. 

 

6. Místo pro podávání nabídek  

 

Nabídky je možno doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně na tutéž adresu. 

 

7. Požadavky na předložené nabídky  

 

Předložené nabídky budou obsahovat:   

a)    Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ,  telefon, 

 elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní 

 spojení s uvedením čísla účtu) 

b)   Návrh smlouvy podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem za dodavatele. 



c)    Prokázání kvalifikačních předpokladů podle bodu 5 zadávací dokumentace. 

d)   Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele z něhož 

 vyplývá, že dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu  během zadávací lhůty. 

e)    Nabídková cena za celý předmět zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v Kč. 

 Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez  DPH, 

 samostatně DPH a celková cena včetně DPH a musí  obsahovat veškeré náklady uchazeče 

 nezbytné k realizaci díla.  

       

Nabídky požadujeme zasílat (předávat) v uzavřené obálce nadepsané :  ZP - Valteřice (Neotevírat) 

 

 

8. Ostatní  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravení rozsahu zakázky a zrušit poptávkové řízení.   

Žádná položka ve výkazu výměr nesmí být označena jako nulová! 

Za podání nabídky nevzniká nárok na vyplacení náhrad. 

Nabídka musí být svázána do jednoho nerozebíratelného svazku! 

 

 

Další případné informace si můžete vyžádat na adrese zadavatele:  

   
OÚ Horní Branná, č.p. 1, 512 36 Horní Branná 
Luboš Zimmermann - starosta  
tel.: 481 584 178, 481 584 179 
e-mail : starosta@hbranna.cz, ou@hbranna.cz  
 
Pověřená kontaktní osoba zadavatele : 
 
Antonín Bien, DiS. – stavební technik obce Horní Branná 
tel.: 721 406 834, e-mail: antonin.bien@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horní Branné     11.5.2015                        

                    

                  

 

                                                                                      ….…………………………….. 

                               Luboš Zimmermann 

                                   starosta 
 

mailto:starosta@hbranna.cz
mailto:ou@hbranna.cz

