
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
 

1. Zadavatel: Obec Hořiněves, Hořiněves čp.73, 503 06 Hořiněves 
IČ 00268801 
DIČ CZ00268801 
 

2. Název zakázky: Vytápění – byt – Základní škola Hořiněves 

3. Druh zakázky: stavební práce  

4. Lhůta pro podání nabídky: do 3.8.2016 do 12 hodin. Nabídka se podává písemně, v samostatné 
uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/názvu/jména a příjmení, razítkem a podpisem 
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či osobou jednající jménem uchazeče, je-li právnickou osobou. Obálka 
bude výrazně označena názvem veřejné zakázky „Vytápění – byt – Základní škola Hořiněves“. 

Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

a výzva „NEOTVÍRAT PŘED OTEVÍRÁNÍM NABÍDEK“. 

 

5. Místo pro podání nabídky: Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves. otevírání obálek 
(neveřejné) 

6. Předmět zakázky: dle dokumentace pro provádění stavby – viz přílohy 

 

7. Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena  
 

1. Nejnižší nabídková cena Váha (100 %)  

8. Způsob jednání s uchazeči: tel.724186825 Jana Kuthanová, starostka obce 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: - 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: viz příloha výkaz výměr 



11. Doba a místo plnění zakázky: budova na st.p.č.82 v k.ú. Hořiněves, byt v budově Základní školy 
Hořiněves čp.4 

12. Požadavky na varianty nabídek: zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek 

13. Poskytování dodatečných informací: nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  

14. DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 
Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:  

a) krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD)  
b) doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti v rozsahu požadovaném zadavatelem, 
c) oceněné výkazy výměr v rozsahu přílohy  
d) přehled poddodavatelů kvalifikačních + realizačních  
e) plnou moc či pověření pro osobu(y) podepisující  doklady v nabídce, pokud dokumenty 

nepodepisuje statutární orgán uchazeče či uchazeč, 
 

15. Požadavky na prokázání kvalifikace:  
 

 Profesní  způsobilost 
Profesní způsobilost prokáže uchazeč: 
- který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje /kopie/ 
nebo 
- který předloží doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatele v nabídce doklady v prosté kopii. Uchazeč 
může splnění profesní kvalifikace prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných nebo 
certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu,  v jakém doklad obsahuje požadavky na prokázání splnění 
profesní způsobilosti. 

 

 

16. Obchodní podmínky: příloha závazný vzor smlouvy  

17. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: požadavky na uvedení případných 
poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím  



18. Ostatní   
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení. 

 

Účastníci výběrového řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

 

Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu 

veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů po celou dobu její 

realizace, a to i opakovaně. 

 

19. Přílohy zadávacích podmínek:  
Č. 1 Krycí list nabídky 
Č. 2 Smlouva 
Č. 3 Projektová dokumentace zpracovaná KASTNER – projekce vytápění,  
Č. 4 Výkaz výměr 
 

 

 




