
 

Strana 1  

 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace 
 

k zadávacímu řízení 

 

 

„KLUB DOŽICE“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 

 

Název:   Obec Mladý Smolivec, zastoupená starostkou Evou Kubovou 

Adresa:   Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 

IČO:   00256935 

Kontaktní osoba:  Eva Kubová 

tel. spojení:  371 585 145 

e-mail:   ou@mladysmolivec.cz 
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1. Bližší vymezení předmětu zadávacího řízení: 

 

1.1  Obecné 

Předmětem tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce nevyužívané budovy na p. č. 584/14 

(584/2-díl 2) a 584/7 v katastrálním území Dožice. Stavební práce dle projektové 

(technické) dokumentace „Klubovna na poz. č. parc. 584/14 (584/2 díl 2 PK) a 584/7 

katastrální území Dožice“ spočívají ve vnitřních úpravách a zateplením budovy před 

dokončením. 

 

1.2 Klasifikace stanovená dle číselníku zboží, služeb a stavebních prací podle 

referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky (CPV): 

 

45212000-6 Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, 

ubytování a restaurace 

2. Technická specifikace předmětu zadávacího řízení 

 

Technická specifikace předmětu zadávacího řízení je dána projektovou (technickou) 

dokumentací „Klubovna na poz. č. parc. 584/14 (584/2 díl 2 PK) a 584/7 katastrální území 

Dožice“. 

Projektová dokumentace je k dispozici v sídle zadavatele a přílohou výzvy v elektronické 

podobě. 
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3. Bližší vymezení doby a místa plnění zadávacího řízení 

 

Zadavatel požaduje realizaci plnění zadávacího řízení v termínu od 1. 8. 2012 do 31. 3. 

2013. 

Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu je: 

k. ú. Dožice 

obec Mladý Smolivec 

okres Plzeň – jih (NUTS IV) 

kraj Plzeňský (NUTS III) 

Jihozápad (NUTS II) 

Další specifikace místa plnění je dána projektovou dokumentací. 

Přesný termín plnění a místo plnění bude stanoveno dohodou stran smlouvou o dílo tak, 

aby byly včas a řádně, za podmínek stanovených smlouvou, zajištěny potřeby zadavatele, 

specifikované v tomto zadávacím řízení. 

 

4. Obchodní a platební podmínky 
 

Obchodní podmínky jsou jednak vymezeny v bodu 3. Bližší vymezení doby a místa plnění 

zadávacího řízení budou specifikovány smlouvou o dílo. 

Záruční doba díla, případně jeho jednotlivých částí se bude držet ustanovení příslušného 

zákona. 

Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově, bezhotovostním platebním stykem, a to v 

termínu splatnosti faktury, která bude vystavena při předání hotového díla, pakliže se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 dní.  

Za úhradu fakturované ceny se považuje její odeslání z účtu zadavatele. 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč (slovy: korunách českých), v členění 

nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena 

nesmí přesáhnout částku 1.200.000,-- Kč (cena je uvedená včetně DPH). 

 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 

Základním požadavkem na zpracování nabídky je její zpracování prostřednictvím 

formuláře „Cenová nabídka“ a „Položkový rozpočet“, který potenciální dodavatel obdržel 

elektronické podobě spolu s písemnou výzvou. Zpracování nabídky jiným způsobem nebo 

neúplným vyplněním dokumentu „Cenová nabídka“a „Položkový rozpočet“ bude považováno 

za porušení podmínek a nabídka bude považována za neplatnou. Potencionální dodavatel 

zasílá s nabídkou i návrh smlouvy o dílo. 
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7. Podmínky za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

 

Překročení nabídkové ceny je nepřípustné. 

 

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání zakázky nejnižší 

nabídkovou cenu. 

 

9. Dotazy 

 

Případné dodatečné dotazy, vztahující se k zadávací dokumentaci, mohou být směřovány 

nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to v písemné podobě nebo 

elektronicky: 

 

kontaktní osoba: Eva Kubová 

písemný styk:  Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 

e-mail: ou@mladysmolivec.cz 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………. 

Eva Kubová 

mailto:ou@mladysmolivec.cz

