
Výzva k podání nabídky 
 
na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §27, §31 a § 6 zák. 134/2016 Sb. v 
platném znění na akci: 
 

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 1 DOLNÍ BRANNÁ II. ETAPA 

 
1. Zadavatel zakázky 
Obec Dolní Branná 
Se sídlem: 543 62 Dolní Branná 256 
IČO: 00277738 
Zastoupena: Liborem Čvančarou, starostou obce 
Kontaktní osoba: Libor Čvančara, tel.: 724 180 071 
 
2. Předmět plnění veřejné zakázky 
Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE DOMU ČP. 1 DOLNÍ BRANNÁ II. ETAPA 
Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem 
„REKONSTRUKCE DOMU ČP. 1 DOLNÍ BRANNÁ II. ETAPA“ jejíž rozsah je dán výkazem 
výměr, zpracovaným Ing. Romanem Charvátem, jedná se o část prací dle projektové 
dokumentace stavby v rozsahu DPS. 
Specifikace projektu: 
Jedná se o druhou etapu rekonstrukce domu čp. 1 v Dolní Branné. 
Místo realizace zakázky: 
Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je centrum 
obce v Dolní Branné 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4,99 mil. Kč bez DPH 
 
3. Doba plnění veřejné zakázky 
Termín realizace: od 1.10.2020 do 30.4.2021 
4. Lhůta pro podání cenových nabídek 
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 24.8.2020 v 10 hodin 
Cenové nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. 
 
5. Způsob, forma a místo podávání cenových nabídek 
Uchazeč může svoji cenovou nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat 
osobně na adresu zadavatele. Cenová nabídka v písemné formě musí být zadavateli doručena 
v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Obálka musí být označena 
názvem veřejné zakázky a poznámkou ,,NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - 
„REKONSTRUKCE DOMU ČP. 1 DOLNÍ BRANNÁ II. ETAPA“. 
Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v úředních dnech v pondělí od 8.00 do 
16.00 a ve středu od 8.00 do 16.00 hod. 
 
6. Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je přílohou výzvy k podání nabídky. 
 
7. Zpracování nabídkové ceny 
Cena veřejné zakázky bude stanovena formou oceněného položkového rozpočtu. Uchazeč je 
povinen do nabídkové ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení cen v závislosti na 
čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 
Nabídková cena bude v nabídce uchazeče uvedena takto: 

 Celková cena všech dodávek bez DPH 
 Výše DPH 
 Celková cena všech dodávek včetně DPH 

 
8. Platební podmínky zadavatele 



Platba za dodání předmětu veřejné zakázky bude zadavatelem prováděna na základě řádně 
vystavených daňových dokladů – faktury, se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 
9. Obsah cenové nabídky 
Obálka s cenovou nabídkou musí obsahovat: 
a) Krycí list (dle přiloženého vzoru) 
b) Kalkulace nabídkové ceny (dle přiloženého položkového rozpočtu) 
c) Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních způsobilosti (dle přiloženého vzoru) 
d) Čestné prohlášení uchazeče o splnění profesní způsobilosti (dle přiloženého vzoru) 
e) Čestné prohlášení uchazeče o splnění ekonomické kvalifikace (dle přiloženého vzoru) 
f) Návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (dle přiloženého vzoru) 
 
Nabídka uchazeče bude: 
- zpracována v českém jazyce, v písemné formě 
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče 

- po svázání tvořit jeden celek. 
 
10. Záruční doba 
Zadavatel požaduje záruku v délce 5 let. 
 
11. Práva zadavatele 
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči 
vůči zadavateli žádné nároky. 
Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány. 
Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracováním cenové nabídky a s účastí ve 
výběrovém řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- zrušit veřejnou zakázku 
- odmítnout všechny cenové nabídky 
- nevybrat žádnou cenovou nabídku bez uvedení důvodu 
  
12. Hodnocení cenových nabídek 
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího 
rozhodnutí vybere 
vítěznou nabídku podle ekonomické výhodnosti stanovené hodnotícím kritériem 
Nabídková cena v Kč bez DPH 100 % 
 
13. Další požadavky 
Vybraný zájemce předloží po skončení prací veškeré platné certifikáty dodaných výrobků. 
 

V Dolní Branné 
Dne 5.8.2020 
v.r. 
Libor Čvančara 
starosta 
 

Příloha: Zadávací dokumentace  


