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V                               V Bohuňovicích  dne 22.7.2016 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky 
 

Zadavatel  TJ Sokol Bohuňovice, z.s. 

se sídlem Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice, IČ: 49593269 

zastoupené Ing. Václavem Fryčákem, 

předsedou TJ Sokol Bohuňovice, z.s. 

předkládá  

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce: 

„ Rekonstrukce  sokolovny v Bohuňovicích“ 

Podle § 12, odstavce 3 zákona č.137/2006Sb., o vefejných zakázkách (dále jen zákona) se jedná o 

zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona. 

V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s odst. 5 § 18 zákona 137/2006 Sb. 

nepostupuje podle tohoto zákona. 

1. INFORMACE  O  ZADAVATELI  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY 

 

Zadavatel: 
 

IČ: 

 

DIČ: 

 
právní forma : 
 
sídlo: 
 
statutární zástupce: 

 
bankovní spojení : 
 

zástupce ve věci předmětu a 

plnění zakázky: 

telefon, e-mail : 

 

 

TJ Sokol Bohuňovice, z.s. 

 

49593269 

 

CZ 49593269 

 

Občanské sdruţení, 116 

 

Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice 

 

Ing. Václav Fryčák, předseda TJ 

 

1800112339/0800, Česká spořitelna a.s. 

 

 

Ing. arch. Pavel Fryčák, člen Výboru TJ 

605916019, pavel.frycak@seznam.cz
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2.      PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

2.1.     Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce 
objektu – provedení stavebních úprav objektu sokolovny (svislé a vodorovné konstruke, úpravy 

povrchů, vnitřní výplně stavebních otvorů, technické instalace,  přípojky ZTI) , to vše včetně 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Stavební práce budou provedeny 
v souladu s technickými podmínkami stavby a projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. arch. 
Petrem Gottwaldem, Újezd 9a, 796 01 Prostějov, které jsou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montáţních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichţ 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, včetně vypracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby. Předmět díla zahrnuje mimo jiné i provedení všech 

následujících prací: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o poţadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosaţení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inţenýrské sítě, 

• odvoz a uloţení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

2.2.     Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  je  3.000. 000,- Kč bez  DPH. 

3.       DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1.     Doba plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je:        nejdříve   15.9. 2015.  

Poţadovaný termín dokončení díla je:                             

a) Stavební práce v rozsahu poskytnuté dotace                                         nejpozději do  31.12. 2016 

b) Stavební práce v rozsahu spolufinancování díla mimo dotaci              nejpozději do  15.02. 2017
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Termín dokončení díla (resp. jeho částí) je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče můţe 
obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, 
ale nikoliv po stanoveném termínu. 

3.2.     Místo plnení zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je stávající  objekt sokolovny – adresa  Loděnická 298, 783 14 

Bohuňovice. 

4.       OBCHODNÍ  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY 

4.1. Návrh smlouvy o dílo 

Zadavatel jako součást Výzvy k podání nabídky předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky 

jsou vymezeny ve formě vzoru Smlouvy o dílo. Uchazeč do vzoru Smlouvy doplní ve vyznačených 
místech údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a 

popřípadě další údaje) a takto doplněnou předloţí Smlouvu o dílo/Obchodní podmínky jako svůj 
návrh. Uchazeč nesmí měnit text vzoru Smlouvy o dílo / Obchodních podmínek, předloţených 
zadavatelem. 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat 
stanovené obchodní podmínky a v ţádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s 
obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

 

4.2. Poţadavek na pojištění 

Zadavatel poţaduje doloţení pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou dodavatelem 

třetím osobám ve výši min. 1 500 000,- Kč v souladu s přílohou vzor Smlouvy o dílo. 

4.3. Platební podmínky 

Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto zakázku jsou obsaţeny v Obchodních 

podmínkách resp. ve vzoru Smlouvy o dílo, začleněné v přílohách zadávací dokumentace a uchazeč ve 

své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách respektovat. 

Projekt bude spolufinancován z prostředků MŠMT – Program 133510 – “Podpora materiálně 
technické základny sportu” v roce 2016, jeho realizace je podmíněna rozhodnutím MŠMT o 
poskytnutí dotace. 

  

 

Specifikace projektu: 

 

Název programu: Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, 

 subtitul 133512 

Název projektu: Rekonstrukce sokolovny v Bohuňovicích 

Interní číslo ţádosti : Ţ_502016_510_0254 
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Zhotovitel bere na vědomí, ţe dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků - dotace MŠMT – 
Program 133510 “Podpora materiálně technické základny sportu” v roce 2016. Uchazeč se zavazuje 

poskytnout potřebnou součinnost zadavateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech 
nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyţádání veškerou dokumentaci 
k projektu, úcetní doklady, vysvětlující informace, umoţnit prohlídku na místě a dodrţovat pravidla 
publicity. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se plnění veřejné zakázky 
(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po 

dobu nejméně 10 let od jejího splnění. 

5.       TECHNICKÉ  PODMÍNKY  PROVEDENÍ  DÍLA 

Konkrétní technické podmínky realizace díla, včetně poţadované kvality díla a pouţitých materiálů 
jsou detailně popsány v Projektové dokumentaci a v Technických podmínkách, které jsou přílohami č. 
4 a č. 6 této Výzvy k podání nabídky. 

6.       POŢADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6.1.     Obsah nabídkové ceny 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče na všechny stavební práce, dodávky 

a sluţby nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, včetně všech nákladů souvisejících (např. 

náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškeré 
správní, místní a další poplatky, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, 
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 
a prvků a dále vedlejší náklady např. na zařízení staveniště a jeho provoz, střeţení a úklid staveniště (a 
přilehlých ploch), dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, předpokládaná rizika 
spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, obecným vývojem cen, inflací a kurzovými vlivy; 

zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. a jakékoliv další výdaje spojené s realizací 
stavebního díla při zohlednění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění). Nabídková cena musí 
být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru aţ do doby dokončení příslušné části 
předmětné zakázky. 
Veškeré související náklady (tj. vedlejší rozpočtové náklady, náklady na zařízení staveniště apod.) 
budou zahrnuty do ceny stavebních objektů. 

Nabídkovou cenu, která bude předmětem hodnocení, tvoří  celková nabídková cena díla dle 

poloţkového rozpočtu. 

6.2.     Členění nabídkové ceny, oceněný výkaz výměr 

Nabídková cena bude uvedena v české měně konkrétní cástkou v členění na: 

- nabídkovou cenu celkem bez DPH, 
- sazbu [v %] a výši DPH 
- nabídkovou cenu celkem včetně DPH. 
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Zadavatel jako součást Výzvy k podání nabídky předkládá slepý výkaz výměr (nebo také jen 

„poloţkový rozpočet“) poţadovaných stavebních prací a konstrukcí, dodávek a doplňkových sluţeb. 
Slepý výkaz výměr je obsaţen v Příloze č. 5. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu 

předloţením poloţkového rozpočtu tj. naceněním tohoto slepého výkazů výměr, kdy ţádnou poloţku 
tohoto výkazu nevynechá nebo nesloučí. V opačném případě bude z další účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky vyloučen. 

Tento poloţkový rozpočet bude pro uchazeče při realizaci veřejné zakázky závazný. Jednotkové ceny 
uvedené v poloţkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. 

Poloţkový rozpočet musí být nedílnou součástí návrhu Smlouvy o dílo.  

7.       OSTATNÍ  PODMÍNKY  ZADÁVACÍHO  ŘÍZENÍ 

7.1.     Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, ţe si vzhledem k přiděleným finančním prostředkům vyhrazuje právo 
zadávací řízení veřejné zakázky zrušit v případě, ţe u všech předloţených nabídek bude nabídková 
cena vyšší, neţ je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

Zadavatel si dále vyhrazuje moţnost zadávací řízení veřejné zakázky zrušit i v případě, ţe pro 

hodnocení bude způsobilá pouze jedna nabídka. 

7.2.     Další podmínky zadavatele 

Zadavatel zcela vylučuje moţnost variantního fešení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání 
nabídek, vţdy všem uchazecum shodně. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy o dílo na svých oficiálních webových 

stránkách, v případě bude-li uchazeč vybrán k realizaci zakázky a dojde k uzavření smlouvy. 

8.       POSOUZENÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Uchazeč vyhodnotí stavbu podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a do nabídky o tom doloţí písemné 
prohlášení. 

V případě, ţe bude překročena jakákoliv podmínka tohoto zákona, uvede v písemném prohlášení 
nutnost informovat inspektorát bezpečnosti práce a zajistit dohled koordinátora bezpečnosti práce při 
realizaci stavby. 

V opačném případě se uchazeč v písemném prohlášení zaváţe, ţe bude dílo, v případě ţe bude jeho 
nabídka vybrána, realizovat dle podmínek stanovených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb. bez nutnosti 
informovat inspektorát bezpečnosti práce (bez koordinátora bezpečnosti práce). 
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9.       POŢADAVKY        NA        KVALIFIKAČNÍ        PŘEDPOKLADY 

UCHAZEČE 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek ověřit, zda nedošlo ke změnám 

údajů poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace. 

Uchazeč formou čestného prohlášení, (případně dle volby uchazeče je moţné doloţení poţadovaných 

dokumentů v prostých kopiích) prokáţe, ţe splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky: 
 

a) základní kvalifikační předpoklady dle § 53 

(čestné prohlášení, vzor v příloze zadávací dokumentace), 

b) profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 

k prokázání kvalifikace slouţí kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
obdobné evidence a kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné 
ţivnostenské oprávnění či licenci a kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo 
osoby, jejímţ prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Jako doklad prokazující odbornou 
způsobilost, předloţí uchazeč kopii Osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ ve stupni alespoň 

autorizovaný stavitel, vydaném Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inţenýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, 

c) technické kvalifikační předpoklady dle § 56 

k prokázání kvalifikace slouţí seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 

pěti letech alespoň v počtu tří obdobných zakázek (v ceně alespoň 500 000,- Kč bez DPH na jednu 

zakázku, doloţený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu). 

K prokázání splnění všech uvedených základních, profesních a technických kvalifikačních 

předpokladů je postačující čestné prohlášení uchazeče, z jehoţ obsahu je zfejmé, ţe uchazeč shora 

uvedené poţadované základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady splňuje. Příslušný vzor 

čestného prohlášení je soucástí této Výzvy jako její příloha č. 6. 

Zadavatel uvádí, ţe od vybraného dodavatele bude poţadovat předloţení originálů nebo ověřených 
kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu Smlouvy o dílo. V případě, ţe vybraný uchazeč 

nedoloţí poţadované originály nebo ověřené kopie, zadavatel uzavře Smlouvu s uchazečem na dalším 
pořadí. 
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10.   10.  ZPŮSOB    HODNOCENÍ    NABÍDEK    PODLE   HODNOTÍCÍCH 

KRITÉRIÍ 

 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  

 

Dílčí hodnotící kritéria:

A. Výše celkové nabídkové ceny bez DPH v Kč   …….…   váha dílčího kritéria 80% 
 

B. Délka záruky za jakost díla v měsících ………………..   váha dílčího kritéria 20% 

(nejkratší poţadovaná 60 měsíců, nejdelší přípustná 120 měsíců) 
 

V dílčím hodnotícím kritériu A. Celková nabídková cena bez DPH bude jako nejvýhodnější 

hodnocena nabídka s nejniţší celkovou nabídkovou cenou. 

V dílčím hodnotícím kritériu B. Délka poskytnuté záruky bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka 

obsahující nejdelší poskytnutou záruku v měsících. Zadavatel poţaduje, aby záruka byla poskytnuta v 

délce nejméně 60 měsíců a nejvýše 120 měsíců. 

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto: 

Dílcí hodnotící kritérium, u nějţ je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, ţe nejniţší 
hodnotě je přifazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 
Dílcí hodnotící kritérium, u nějţ je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, ţe nejvyšší 
hodnotě je přifazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. 
Bodová hodnota nabídky, vypočtená podle výše popsaného způsobu, bude násobena vahou dílčího 

kritéria a v kaţdém dílčím kritériu bude takto vypočtena váţená bodová hodnota kritéria pro kaţdou 

nabídku. 
Součet váţených bodových hodnot z obou dílčích kritérií je celkovou bodovou hodnotou nabídky. 

Výsledné pořadí nabídek je určeno celkovou bodovou hodnotou nabídky tak, ţe nejvýhodnější je ta 
nabídka, která získá nejvyšší celkovou bodovou hodnotu. Bodová hodnota je zaokrouhlována na dvě 
desetinná místa. 

V případě rovnosti celkové bodové hodnoty dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v dílcím kritériu A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

11.     FORMA   NABÍDKY,  LHŮTA  A  MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  

NABÍDKY,  OZNAČENÍ  OBÁLKY 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

Nabídku je třeba předloţit v písemné formě (jejíţ součástí bude kopie v elektronické formě na 

CD) a to doporučeně prostřednictvím drţitele poštovní licence nebo osobně v uzavřené obálce. 

Obálka musí být zřetelně na levé straně označena názvem uchazeče a nápisem: „ Rekonstrukce 

sokolovny v Bohuňovicích “ -NEOTEVÍRAT!“ a na uzavření opatřena razítkem a podpisem 

uchazeče. Pokud uchazeč obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, ţe nabídka nebude hodnocena a 

uchazeč bude vyloučen. 
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Rekonstrukce sokolovny v Bohuňovicích 

 

Poštou lze nabídku doručit na adresu: TJ Sokol Bohuňovice, z.s., Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice. 

Osobně je moţno nabídku předat na adrese Sportklub, Pod Lipami 653, 783 14 Bohuňovice v 
provozních hodinách provozovny (všechny dny 11:00hod – 22:00hod) 

Nabídku je moţné předloţit do 17:00 hodin dne 2. 8. 2016. 

Nabídka v jednom písemném originále, spojená do jednoho kompletu, bude v uvedeném pořadí 

obsahovat: 
1) obsah nabídky 
2) Krycí list nabídky s uvedeným názvem veřejné zakázky, základními identifikačními údaji 

uchazeče, předběţnou nabídkovou cenou a délkou záruky za jakost díla, jménem osoby 
oprávněné za uchazeče uzavřít Smlouvu o dílo a jménem osoby oprávněné za uchazeče jednat 
ve věci zakázky, doloţené plnou mocí pro tato jednání a mailovým kontaktem. 

3) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc 
zmocněné osoby, pokud není statutárním orgánem, podpisový vzor apod.) 

4) návrh textu Smlouvy o dílo dle bodu 4 této Výzvy, podepsaný oprávněným zástupcem 
uchazeče 

5) poloţkový rozpočet, který bude nedílnou součástí Smlouvy o dílo 
6) čestné prohlášení, případně doklady, o splnění základních, profesních a technických 

kvalifikačních předpokladů podle bodu 10 této Výzvy, o ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku a prohlášení, ţe v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
neuzavřel ani neuzavře dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské souteţe 
(Příslušný vzor čestného prohlášení je soucástí této Výzvy jako její příloha č. 6) 

7) čestné prohlášení týkající se koordinátora bezpečnosti práce - dle bodu 8 této Výzvy 

8) prohlášení uchazeče, ţe se seznámil s podmínkami zakázky a plně je respektuje, podepsané 

oprávněným zástupcem uchazeče (Příslušný vzor čestného prohlášení je soucástí této Výzvy 

jako její příloha č. 7) 

Ve stejném rozsahu bude v elektronické kopii (formáty .doc nebo .docx, .xls nebo .xlsx, .pdf) dodána 
nabídka na CD. 

 

12.   DALŠÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE 

 

 

Oznámení k tomuto zadávacímu řízení je dostupné na internetových stránkách zadavatele 

http://www.fotbalbohunovice.cz/, v části Úvod. 

 
Zadávací dokumentace je k dispozici (vyzvednutí proti  podpisu uchazeče, případně na vyţádání v 

elektronické podobě)  u Ing. arch. Pavla Fryčáka,  Bohuňovice, Výmol 376, 783 14 Bohuňovice, v 
čase dle telefonické domluvy (kontakt viz úvod Výzvy). 

 

 

http://www.fotbalbohunovice.cz/
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                   Rekonstrukce sokolovny v Bohuňovicích 

 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího místa plnění, případně po domluvě 

uchazeče s Ing. arch. Pavlem Fryčákem, kontakt viz. úvod této Výzvy. 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli poţadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Písemná ţádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. Případné dodatečné informace budou zveřejněny a uchazečům zaslány stejným 

způsobem jako zadávací dokumentace. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 2.8.2016 v 18:00 hodin v Bohuňovicích,  sportovní areál Pod 

Lipami 653, v zasedací místnosti Sportklubu, za přítomnosti zástupců uchazečů. Zástupci 

uchazeče, nejsou-li statutárními orgány, jsou povinni se komisi prokázat plnou mocí. 

Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka 
splňuje poţadavky - tj. zda je nabídka zpracována v českém jazyce a návrh smlouvy je podepsán 
oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče. 

Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace: 

identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy 

nebo adresu a IČO), 
zda nabídka splňuje poţadavky - český jazyk, podepsaný návrh smlouvy osobou k tomu 

oprávněnou 

o nabídkové ceně uchazečů v Kč bez DPH a informace o údajích z nabídek odpovídající 
číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. 

Oznámení o výsledku zadávacího fízení včetně pfípadných rozhodnutí o vyloučení uchazečů a 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele 

zasláno uchazečům.  

Dodatečné  informace budou uchazečům odeslány stejným způsobem jako Výzva k podání nabídky a 

zároveń zveřejněny na internetových stránkách zadavatele. 

Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel povaţovat za 

důvěrné. 

 

 

 

                Ing. arch. Pavel Fryčák, v.r. 

       člen Výboru TJ Sokol Bohuňovice, z.s. 

      pověřený zástupce ve věci předmětu a plnění zakázky  

 


