
VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY 

A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

V souladu se Zákonem č.137/2006 Sb. Vás vyzýváme k  podání nabídky na 
provedení dodávky stavebních prací: 

 
   

1. Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem výzvy jsou práce a dodávky, nutné k provedení elektroinstalace  kostela sv. 
Martina v Rostoklatech. Předmět díla bude proveden dle podmínek zadávací dokumentace, 
projektové dokumentaci ing. Morčuš, závazného stanoviska vydaného Městským úřadem 
Český Brod, č.j. MUCB 15093/2015, stavba byla ohlášena odboru stavebnímu MěÚ Český 
Brod dne 22.6.2015. 

 Náklady, nutné ke splnění výše uvedených podmínek budou součástí nabídkové ceny. 

 

Označení zakázky: 
 

„ROSTOKLATY, KOSTEL SV. MARTINA – PROVEDENÍ ELEKTRO INSTALACE“ 
 
 

2. Identifika ční údaje zadavatele: 
Obec Rostoklaty 
281 71 Rostoklaty č.p. 32 
Zastoupená: Radkou Novákovou, starostkou    
IČ: 00235709 
DIČ: CZ00235709 
 
 

3. Podklady, lh ůta a místo pro podání nabídek:   
 
Podklady pro zpracování cenové nabídky si mohou uch azeči vyžádat u zadavatele. 
Podklady budou zaslány elektronicky. 
Nabídku na provedení prací, které jsou p ředmětem této výzvy k podání nabídky, 
zašlete (sta čí v elektronické podob ě) nebo osobn ě doru čte na adresu: Obec 
Rostoklaty , Radka Nováková, 281 71 Rostoklaty č.p. 32. Prohlídku stavby je možné 
dohodnout na tel. 724 179 707 nebo na adrese obec@rostoklaty.cz 
 
Lhůta pro podání nabídky: 
  
 Lhůta pro podání nabídky  se stanovuje do pondělí 24.8.2015  do 12 00 hod. 
Za doručení nabídky v požadované lhůtě je zodpovědný uchazeč. 
 

4. Kriteria pro hodnocení nabídek: 
 
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  



 
 

5. Stanovení maximální nabídkové ceny  
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.7.2015 usnesením č. 13 stanovilo 
maximální nabídkovou cenu bez DPH ve výši 440.000 K č.  
 

6. Profesní kvalifika ční předpoklady 
 
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů kopií výpisu z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, živnostenského listu, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.  
 

7. Zrušení zadávacího řízení 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu 
(nejpozději do uzavření smlouvy o dílo). 

 
8. Místo a doba pln ění veřejné zakázky 

 
Místem pln ění veřejné zakázky: kostel sv. Martina, Rostoklaty (okr. Kolín)  
Doba pln ění: 
Předpokládaný termín zahájení pln ění   - 1.9.2015 
Předpokládaný termín ukon čení pln ění  - 30.10.2015 
Uchazeč uvede dobu plnění ve dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 
staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli 
důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel 
oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba plnění zůstává 
nezměněna. 

 
9. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 

 
− Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu 

plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.  
− Nabídková cena bude předložena včetně položkového rozpočtu, zpracovaného podle 

závazné struktury výkazu výměr – uchazeč použije vzor zadavatele, doplní pouze 
položkové ceny.  

− Výkaz výměr – viz příloha. 
− Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací, jejíž součástí je 

výkaz výměr. Pokud bude při zpracování nabídky zjištěn rozpor mezi výkazem výměr a 
skutečností, nebo zhotovitel zjistí, že výkaz výměr neobsahuje všechny práce, dodávky a 
služby, nutné k provedení díla dle zadávací dokumentace, bude tato skutečnost 
oznámena zadavateli, který rozhodne o dalším postupu.  

− Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění. 
− Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, která obsahuje všechny 

práce, dodávky a služby nutné k provedení díla dle zadávací dokumentace.  

 
10. Platební podmínky  

 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy, fakturace bude probíhat měsíčně na základě soupisu 
provedených prací.  Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje  budou 



v této měně. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet – soupis provedených 
prací odsouhlasený zástupcem zadavatele. 

 
11.  Ostatní podmínky   
 

Možnost připojení elektřiny: zajistí  objednatel. 
Zdroj vody: zajistí  zhotovitel. 
Práce není možno provádět v neděli. 
Pro zařízení staveniště a uskladnění materiálu možno využít pozemek areálu kostela i 
prostor kostela a to za předpokladu, že nebude narušen běžný provoz kostela. V případě, že 
zhotovitel bude potřebovat pro realizaci další okolní pozemky, zajistí jejich zábor na vlastní 
náklady vč. projednání. Při transportu materiálu i při provádění vlastních prací je nutno 
předejít vzniku škod na vlastním objektu i přilehlých prostorech. Jakékoli případné poškození 
zhotovitel neprodleně odstraní případně plně nahradí (bude podrobně upraveno v uzavřené 
smlouvě o dílo). 
 
 

12. Záruční doba  
 

Zadavatel stanovuje minimální záruční dobu na 48 měsíců od předání a převzetí díla. 
 
 
V Rostoklatech dne 31.7.2015 
 
Za zadavatele:       
                                              . 

Radka Nováková, starostka 
 

Zadávací dokumentace schválena ZO dne : 29.6.2015 , doplněna 20.7.2015 
 

Přílohy:  
- návrh smlouvy o dílo 
- Položkový rozpočet 
- Stavební povolení 
- Závazné stanovisko 
- Projektová dokumentace  


