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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

NA DODAVATELE PRACÍ (zhotovitele díla) PRO PROJEKT: 

„OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE KYJE“ 

Spolufinancované Královéhradeckým krajem 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Kyje ze dne 13.6.2017 o zadávacích podmínkách – 
veřejná zakázka malého rozsahu – viz odkaz na ustanovení § 6, § 27, § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, výše uvedeného projektu, oslovujeme dodavatelské firmy 
k předložení nabídek za účelem realizace projektu 

 „Oprava budovy obecního úřadu Kyje“  

Podklady pro zpracování nabídek: 

Průvodní technická zpráva a položkový výkaz prací. 

Pozn. Položkový rozpočet bude na vyžádání zaslán také ve formátu Excel. 

Všichni zájemci mají možnost navštívit místo plnění, a prohlédnout si budovu za účasti starostky a 
místostarosty obce v době úředních hodin, nebo v čase, který lze dohodnout telefonicky či e-mailem 
obec.kyje@tiscali.cz, tel.: 725 081 048. Technické aspekty apod., je možné konzultovat s architektem 
projektu panem Kaplanem viz. technická zpráva. Zadavatel sděluje, že předmětem rekonstrukce je 
budova, která je historicky významnou stavbou, a proto zadavatel požaduje, aby uchazeči splňovali 
minimálně níže uvedené.  

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval níže uvedenou technickou kvalifikaci: 

- Seznam stavebních prací poskytovaných za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení.            
Zadavatel zohlední také seznam stavebních prací za dobu delší než pět vzhledem k tomu, že se jedná o 
historicky významnou budovu. 

Zadavatel sděluje, že si může, v případě pochybností apod., ověřit, zda údaje – informace uvedené 
v seznamu jsou pravdivé. 

Zadavatel požaduje níže uvedenou základní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list), nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, 

- čestné prohlášení o tom, že dodavatel (uchazeč) není v likvidaci. 

Dodavatel (uchazeč), který nesplní výše uvedenou technickou kvalifikaci nebo základní způsobilost, 
bude z dalšího procesu hodnocení vyřazen.  

Před uzavřením smlouvy o dílo si obec (zadavatel) od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  

Hodnocení nabídek: 
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Hodnotící kritérium -  ekonomická výhodnost.  

Zadavatel vzhledem k tomu, že není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný matematický 
vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvádí níže v sestupném pořadí podle významu, 
který jim p řisuzuje: 

1) odborné zkušenosti s rekonstrukcemi budov, které jsou historický významné – viz technická 
kvalifikace; 

2) výše nabídkové ceny - nejnižší nabídková cena; 

3) návrhová smlouvu o dílo – posouzení smluvních ujednání – výhodnost pro zadavatele (např. 
cena za dílo nebude zhotovitelem díla navyšována v důsledku tzv. více prací) apod.    

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  558 973,00 Kč bez DPH. 

Všem osloveným dodavatelům (uchazečům) bude zaslán tzv. slepý položkový rozpočet, který uchazeč 
vyplní – ocení, a zašle společně s nabídkou. Dodavatel – uchazeč zároveň společně s nabídkou předloží 
návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněnou osobou. 

Zadavatel preferuje osobní předání nabídky v listinné podobě, která musí být doručena 
v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky v úředních hodinách nebo dle dohody.  

Lhůta pro doručení nabídek končí dnem 27. 6. 2017 do 18:00. Nabídky doručené po této 
lhůtě, nebudou zařazeny do dalšího hodnocení. 

Otevírání obálek je pro dodavatele – uchazeče, kteří podali nabídku, veřejné, přičemž 
otevírání obálek se může zúčastnit pouze jeden zástupce za každého dodavatele. 

Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek, přičemž otevírání obálek bude zajišťovat komise, kterou schválí zastupitelstvo na 
svém veřejném zasedání, konaném dne 28.6.2017 Místo pro otevírání obálek – budova 
obecního úřadu. 

Zadavatel sděluje, že tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, může zrušit kdykoli i bez udání 
důvodů.   

 

Dne 13.6.2017 v obci Kyje                            Starostka obce: Bc. Hana Vítová 

 


