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Výzva k podání nabídky 

Zadavatel Obec Pičín Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby 

OPRAVA STŘECHY NA ŠKOLE V 

PIČÍNĚ 
Zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 
Pičín 154 

262 25 Pičín 
IČ:00243035, DIČ CZ00243035 
Kontaktní osoba: RNDr. Lenka Kupková, starostka Obce, 737489877 

 
2. Informace o zakázce - vymezení předmětu, druhu, místa a doby plnění 

veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce 

veřejným zadavatelem 

OPRAVA STŘECHY NA ŠKOLE V PIČÍNĚ 

 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Předpokládaná cena 
zakázky bez DPH 

671.632,- Kč 

Předmět plnění veřejné 
zakázky 

Oprava střechy na škole v Pičíně 

Místo plnění veřejné 
zakázky 

Pičín 

Předpokládaná doba 
plnění zakázky 

1.8.2020 – 31.12.2020 

 

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

− výpis z Obchodního rejstříku pro zapsané v OR (stačí z internetu nebo prostá 
kopie) 

− živnostenské oprávnění na požadované práce (stačí z internetu nebo prostá 
kopie) 

 

Splnění kvalifikace je možno doložit i výpisem ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů. 
 

Před uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn požádat uchazeče o originály 
nebo ověřené kopie dokladů, uchazeč je povinen je předložit.  
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4. Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné podobě a v českém 
jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy. Všechny listy nabídky (včetně 

příloh) doporučuje zadavatel očíslovat průběžnou číselnou řadou začínající číslem 
1. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny 
proti manipulaci s jednotlivými listy.  

5.Povinné členění nabídky: 

− Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, který bude obsahovat: 

o název veřejné zakázky, 
o identifikační údaje zadavatele, 

o identifikační údaje uchazeče, 
o celkovou nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH, cena včetně DPH, 

stejné členění bude v návrhu smlouvy o dílo, 
o podpis (podpisy) v souladu s oprávněním osob jednajících za uchazeče 

− Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

− Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 
− Příloha č. 4 - Podepsaný návrh smlouvy o dílo, obsahující obchodní podmínky 

pro realizaci zakázky 
− doklady dle bodu 3 výzvy – prokázání kvalifikace 
 

6. Varianty nabídek 
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  

 
7. Vysvětlení zadávacích podmínek  

 
Dotazy k předmětu zakázky lze podat písemně tak, aby žádost byla doručena 
zadavateli nejpozději 3 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Ve stejné 

lhůtě je možné dohodnout prohlídku místa realizace. 
 

8. Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek, zadávací lhůta 

Nabídky lze zaslat písemně doporučeným dopisem nebo obdobným způsobem na 
adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 výzvy, donést osobně do kanceláře Obce 
Pičín v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě jindy. Nabídky nelze 

zasílat datovou schránkou!!!  

Nabídky budou označeny OPRAVA STŘECHY NA ŠKOLE V PIČÍNĚ - NABÍDKA 

NEOTVÍRAT. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 2.6.2020 do 18.00 

hodin.  

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 90 dnů po ukončení 

lhůty pro podání nabídek.  

9. Údaje o hodnotících kritériích – kritéria hodnocení, hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny pomocí jednoho základního hodnotícího kritéria, 

kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH.  
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10. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. Zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, případně odmítnout všechny 
nabídky bez udání důvodu až do doby podpisu smlouvy o dílo 

2. Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky a návrh Smlouvy o dílo v kterékoli 

fázi výběru dodavatele. 
3. Nevracet účastníkům předložené nabídky. 

4. Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké 
nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, 
případně jejich doplnění. 

5. Nevybrat žádnou z podaných nabídek. 
6. Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení 

účastníci v pořadí 1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou 
svou nabídkou vázáni. 

 

Před uzavřením smlouvy je zadavatel oprávněn požádat uchazeče o originály 
nebo ověřené kopie dokladů, uchazeč je povinen je předložit.  

Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady 

související s vypracováním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení včetně 
nákladů na účast v tomto výběrovém řízení nese uchazeč.  

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že veškeré údaje o jím nabízené ceně a 

podmínkách nabídky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele, 
tento souhlas se vztahuje i na smlouvu uzavřenou na základě výběru dodavatele 
s vybraným uchazečem. 

Akce bude realizovaná pouze v případě, že Obec Pičín obdrží na tuto akci dotaci 

od Středočeského kraje podle Programu 2017-2020 z Fondu obnovy venkova po 
oboustranném podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle 

Programu 2017 – 2020 ze Středočeského Fondu obnovy venkova mezi 
Středočeským krajem a Obcí Pičín. 

V Pičíně dne 15.5.2020 

 

 

RNDr. Lenka Kupková, starostka obce 

 

Přílohy:  

1. krycí list 
2. čestné prohlášení 

3. výkaz výměr 
4. návrh smlouvy o dílo 
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