VÝZVA
k podání nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Oprava střechy na budově

Obecního úřadu a MŠ Třebihošť“
Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána
mimo režim ZZVZ.
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1) Zadavatel
Obec Třebihošť
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499693384
Fax : 499693384
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Dvůr Králové nad Labem
č. ú.: 9823-601/0100
IČO: 00278378

Ve věcech výběrového řízení jsou oprávněni jednat :
Ing. Iva Gracíková – starostka obce Třebihošť, tel. 605 219 920
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2) Vymezení předmětu plnění
Předmětem plnění je provedení opravy střechy na budově Obecního úřadu a MŠ v obci
Třebihošť. Oprava střechy bude v rozsahu výměny části krovů, výměny prken a výměny
krytiny, zateplení a instalace střešních oken. Podrobněji je rozsah díla specifikován
v přiloženém rozpočtu.

3) Doba a místo plnění
Termín zahájení
Termín dokončení

- červen 2021
- říjen 2021

Místo plnění: Obec Třebihošť

4) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel žádné kvalifikační předpoklady nepožaduje

5) Způsob, místo a doba podání nabídky
Nabídky se podávají osobně v pracovní době Obecního úřadu Třebihošť nebo doporučenou
poštou v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídky budou předány v uzavřených
obálkách označených „Oprava střechy Třebihošť“ – „NEOTVÍRAT" a opatřených na
uzavření razítky uchazeče nebo podpisem uchazeče. Místem pro podání nabídek je
podatelna OÚ Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, a to
nejpozději do 12.04.2021 do 12:00 hod.

6) Lhůta pro podání nabídek (soutěžní lhůta)
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.04.2021 v 12:00 hod. Nabídky doručené zadavateli
po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do hodnocení. Včasnost
doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (zde je rozhodující termín převzetí
nabídky zadavatelem).

7) Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční na Obecním úřadu v Třebihošti dne 12.04.2021 bez účasti
uchazečů.

8) Lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta)
Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek.
Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do
uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.

9) Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle měřítka ekonomické vhodnosti. Kritérium,
které bude zadavatel při hodnocení nabídek uplatňovat:
Cena celkem včetně DPH - 100%
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10) Platební podmínky
Cena za řádně dokončenou a předanou dodávku bude hrazena následovně:
Provedení prací bude zhotovitel fakturovat měsíčními dílčími fakturami s 21 denní splatností.
Faktury budou vystavovány na základě cenové nabídky a soupisu skutečně provedených a
odsouhlasených prací. Konečná faktura v minimální výši 15 % z ceny zakázky bude
uhrazena až po předání díla bez vad a nedodělků.
Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele.
Zálohy se nepřipouštějí a nebudou poskytovány.
Splatnost faktur je 21 kalendářních dní po doručení zadavateli.

11) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude definována jako cena "nejvýše přípustná" (maximální) Cena za
zhotovení díla ve smyslu § 2620 – 2622 díl 8, oddíl 2 Občanského zákoníku v platném znění
je cenou zpracovaná formou položkových rozpočtů. Cena bude rozčleněna na :
1/ Celková cena bez DPH :
2/ DPH
:
3/ Celková cena vč. DPH :
Cena bude stanovena v cenové úrovni, platné ke dni uzavření smlouvy (nárůst ceny nad
konečnou částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených ve smlouvě o dílo, je
vyloučen) a zůstává v platnosti až do ukončení realizace zakázky dle podmínek smlouvy.
V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady a nároky zhotovitele včetně případných nákladů
na zařízení staveniště apod..

12) Zadávací podklady (dokumentace)
Veškeré zadávací podklady v tištěné podobě jsou přílohou výzvy. V případě nejasností nebo
prohlídky stavby volejte tel. 605 219 920.

13) Další informace a podmínky výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah výběrového řízení, omezit rozsah
výběrového řízení, nevybrat žádnou z nabídek, popř. výběrové řízení zrušit, případně
neuzavřít smlouvu. Na zakázku je požádáno o dotaci, podle výše poskytnuté dotace může
být zakázka realizována v menším rozsahu, případně nerealzována.
Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.
Předložené návrhy zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o smluvních podmínkách realizace zakázky
a o nabídkové ceně v zadávací lhůtě před uzavřením smlouvy.
V Třebihošti dne 22.3.2021
podepsal
Ing. Iva Digitálně
Ing. Iva Gracíková
2021.03.30
Gracíková Datum:
19:56:21 +02'00'

Ing. Iva Gracíková
starostka obce
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