
Výzva pro podání nabídek pro projekt  
„Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 

Zadavatel: 
Název zadavatele:   Obec Sobčice 
Sídlo zadavatele:   Sobčice 25, 508 01 Hořice 
IČ:     00272108 
Osoba oprávněná jednat:  Bc. Petra Barešová, starostka obce 
 
Kontaktní osoba pro podávání informací a odevzdání nabídek je Bc. Petra Barešová, starostka obce Sobčice, tel.: 
724 180 458, e-mail: ou@sobcice.cz 
 
Název zakázky: Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice 
Předpokládaná hodnota zakázky: 700.000,- Kč bez DPH 
Druh a předmět zakázky: 
Jedná se o zakázku na stavební práce.  
 
Termín realizace zakázky: 1.4.2020 – 30.11.2020  
 
Zadávací dokumentace: je přílohou této výzvy. 
Požadavek na zpracování nabídkové ceny: 
Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého krycího listu rozpotu a výkazu výměr/rozpočtu.  
 
Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky, tedy dnem 
9.12.2019 a končí dnem 8.1.2020 v 18 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro 
podání nabídky.  
 

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 
 

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele. 
b) Nabídky lze podat rovněž osobně na adrese zadavatele v úředních hodinách (každou středu od 

17 – 19 hodin). 
 

Obálka musí být řádně uzavřena a označena: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Obnova střech na obecních budovách 
v obci Sobčice“ a s poznámkou „Neotvírat“.  
 
Údaje o hodnotících kritériích:  
Hodnotícím kritériem je nejnižší cena.  
 
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních 
předpokladů: 
 
Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení, že: 

- nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin, ani proti němu není vedeno trestní řízení, a ani nebyl v posledních 3 
letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření;  

- nenaplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže, 
- nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,  
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti,  
- na jeho majetek není prohlášen konkurz ani návrh na prohlášení konkursu, ani na tento majetek není vyhlášena 

nucená správa,  
- není v likvidaci.  

 
Dále uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence a kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejm. živnostenské oprávnění nebo stanovy.  
 
Všeobecné zadávací podmínky a práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit až do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 
V Sobčicích, dne 8.12.2019 
Za obec Sobčice         Bc. Petra Barešová  
                                                                                    starostka  
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