
VÝZVA  VÍCE  ZÁJEMC ŮM  K  PODÁNÍ  NABÍDEK  V  
RÁMCI  ZJEDNODUŠENÉHO  PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ  

NA  STAVEBNÍ  PRÁCE 
 a k prokázání splnění kvalifikace  

dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění 
 
 
Název veřejné zakázky: Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební 
práce na zhotovení  hrubé stavby 
   
Zadavatel: Obec Močerady 
                      Močerady 19 
                      345 61 Staňkov 
                      IČ: 00572578 
Statutární orgán a kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Josef Starý, starosta obce 
                         Tel.: 379427044, 728470743 
   
 
Informace o druhu předmětu veřejné zakázky: 
 
Vymezení plnění veřejné zakázky: 
  
 Dle §21 odst. 1 písm. f) jedná se o zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. Realizace stavby dle projektové dokumentace. Likvidace odpadu zhotovitelem v souladu 
s platnými předpisy.   
 
 
Další sdělení zadavatele pro zpracování nabídky:  
  
a) Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky  
stavebního zákona a materiály dohodnuté se zadavatelem. Dodávky budou dokladovány k 
přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty  
b) Všechny povrchy,  venkovní plochy , okolní budovy a stavby apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými v potřebném rozsahu  
c) Po dobu provádění prací je třeba současně dodržovat veškeré hygienické, požární a 
bezpečnostní předpisy . V případě zařízení staveniště bude zhotovitel respektovat požadavky 
objednatele z hlediska přístupových tras. 
d)  V místě plnění zadavatel poskytuje možnost  zdroje vody a elektřiny  pro účely stavby  
e) Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o povaze a poloze staveniště, 
případně o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním 
nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních podmínek, chybně navržená 
cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.   
 



 
Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
 
Místo stavby: Močerady, č.kat. 89/1 a 90/1, okres Domažlice 
Termín zahájení: 1.9. 2008 
Termín dokončení, včetně vyklizení staveniště a komplexních zkoušek : nejzazší termín 
dokončení je 1.12.2008.   
 
 
Zadávací dokumentace: 
  
 Zadávací dokumentaci je možné si osobně vyzvednout  po předchozí telefonické dohodě 
(tel.: 379 427044 a 728470743  p.Josef  Starý)  na  Obecním úřadě v Močeradech od 22.7. 2008. 
Nejzazší termín pro odevzdání obálek s nabídkami je stanoven na  8.8. 2008  do 15.00 hodin na 
Obecním úřadě v Močeradech. 
 
 
Datum, hodina a místo otevírání obálek s nabídkami: 
  
 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pátek dne 8.8.2008  v 15.00 hodin  v sídle 
zadavatele: Močerady - obecní úřad, 345 61 , Staňkov.   
  
 
Účastníci otevírání obálek: 
  
 Komise jmenovaná zadavatelem – hodnotící komise plní i funkci komise pro otevírání 
obálek. Maximálně jeden zástupce každého dodavatele vyzvaného k podání nabídky.   
 
 
 
Obsah nabídek: 
 
1. identifikační údaje uchazeče, 
2. návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním nebo jiným zmocněným orgánem, v listinné  
podobě, 
3. prohlášení uchazeče, že se seznámil s celou zadávací dokumentací, že všechny podmínky 
v ní uvedené jsou v jeho nabídce zohledněny , podepsané 
            statutárním orgánem nebo jiným zmocněným orgánem                                                                      
4. prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 formou čestného 
prohlášení, 
5. výpis z obchodního rejstříku je-li v něm zapsán ne starší 90 dnů ve formě originálu nebo 
prosté kopie, 
6. živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku ve formě prosté kopie 
7. osvědčení o autorizaci – pozemní stavby - pro osobu pověřenou vedením stavby ve formě 
prosté kopie, 
 
 



 
8. oceněný soupis prací (výkaz výměr) včetně uvedení celkové nabídkové ceny v Kč  bez 
DPH  i s DPH  v listinné  podobě, 
            nabídková cena bude vyčíslena ve dvou oddělených částkách :  
            a) dodávka zednických prací : hromosvod, základy a základová deska včetně kanalizace v 
desce, hydroizolace a protiradonová izolace, obvodové zdivo,   
                příčky, sklobetonové konstrukce, zárubně, komín , stropní konstrukce , schodiště, 
demolice č.p. 24 
            b) dodávka zastřešení : tesařské práce a krov, střešní plášť včetně doplňků , klempířské 
konstrukce, hromosvod                       
9. časový  harmonogram, 
10.       finanční harmonogram 
11.       záruční doba provedených prací 
 
Veškeré výše uvedené dokumenty budou v písemné formě a zadavatel si je ponechá. 
 
Nabídku dodavatel doručí do dne a hodiny otevírání obálek s nabídkami v zalepené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a razítkem dodavatele opatřené nadpisem: „Neotvírat – 
nabídka Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady“  
   
 
Způsob vyhodnocení nabídek: 
  
 Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií : 
 
A) Reference uchazeče 
B) Odborná způsobilost 
C) Doba plnění 
D) Nabídková cena 
E) Délka záruky a zajištění kvality prací 
F) Požadavky na spolupůsobení zadavatele 
 
Na základě výsledku vyhodnocení nabídek bude sestaveno pořadí nabídek odděleně na : 
 a) dodávku zednických prací  
 b) dodávku zastřešení  
 
Bude stanoven vítěz  veřejné zakázky na :  
a) dodávku zednických prací  a dva náhradníci 
b) dodávku zastřešení a  dva náhradníci. 
 
Vítěz dodávky zastřešení provede zastřešení jako subdodávku pro vítěze dodávky zednických 
prací 
 
 
 
 
 



 
 
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky: 
  
 Zadavatel s ohledem na žádost obce o poskytnutí dotace vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky, výzvu více zájemcům k podání nabídky zrušit bez udání důvodu a právo na 
změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.   
 
 
Prohlídka místa plnění: 
  
 Zadavatel umožní prohlídku staveniště , která se bude konat v místě plnění veřejné 
zakázky při vyzvednutí zadávací dokumentace.   
 
 
Další podmínky soutěže: 
  
 Další upřesnění jsou uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
Vztahy neupravené touto výzvou se řídí ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a 
obchodním zákoníkem v platném znění.   
 
 
 
 
 
 
V Močeradech , dne 18.7. 2008 
 
 
 
                                                                                                     Josef Starý , starosta obce 


