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Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí č. 1/2017 
účinnou od 15. 03. 2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městysem Boleradice 

 

na 
 

Název zakázky: 
  
 
 
 

 
A. Identifikační údaje zadavatele 
Název:    Městys Boleradice 
Sídlo:    č. p. 401, 691 12 Boleradice, okres Břeclav 
IČ:    002 83 011 
DIČ:    CZ--- 
ID datové schránky:  ur9bfec 
Zastoupený:   Bohuslavem Barkem, starostou obce 
Osoba oprávněné jednat za zadavatele: Bohuslav Barek, starosta obce 

 
B. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Boleradice – oprava hřbitovní zdi“.  
V rámci zakázek bude provedeno: 
oprava asfaltového povrchu komunikace a výměna stávajících obrub, oprava dešťové 
kanalizace a vpustí. Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc. č. 4046/3 v k.ú. 
Boleradice. 

 
C. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:   300 000,- Kč s DPH 

D. Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace slepý rozpočet stavby je Přílohou č. 1 oznámení. 
Zadávací dokumentaci lze vyzvednout i osobně v sídle zadavatele.  
Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy o dílo – Příloha č. 2 oznámení. 

 
E. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Nabídka musí být zadavateli doručena do       30. 8. 2018 ve 14:45 hodin 
Otevírání obálek          30. 8. 2018  v  16:15 hodin 

OZNÁMENÍ  
O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dále jen „oznámení“ 
K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 

 „Boleradice – oprava hřbitovní zdi“ 
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Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání 
nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě. 
Adresa a sídlo zadavatele 
Městys Boleradice, Boleradice č. p. 401, 691 12 Boleradice  

poštou na adresu:   Městys Boleradice, č. p. 44, 691 12 Boleradice 
osobně:    Úřad Městyse Boleradice, podatelna, č. p. 401, 691 12 Boleradice 

po, st 8:00-12:00, 12:30-17:00, út, čt 8:00-12:00, 12:30-16:00 pá 
7:00-13:00 

 
F. Požadavky na prokázání kvalifikace 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, takto:  
Uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání (provádění staveb) a předložením výpisu 
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence – v originále nebo prosté kopii.  
 
G. Údaje o hodnotících kritériích 
Předložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle níže uvedených kritérií: 
ekonomická výhodnost 
 
Výše nabídkové ceny       s váhou 90 % 
Záruční doba celé dodávky a záruka kvality dodávky  s váhou 10 % 
 
 
Pro záruční dobu nebude zadavatel při hodnocení přihlížet k záruční době delší než 90 měsíců. 
Pokud uvede dodavatel záruční dobu delší, než 90 měsíců bude při hodnocení nabídky 
nastavena záruční doba tohoto dodavatele na 90 měsíců. 
 
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější 

nabídku považuje nejnižší nabízená cena pro příslušnou část VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 

výslednou váhu po hodnocení 100 bodů, všechny ostatní pak poměrem k nejvýhodnější 

nabídce. Na základě součtu výsledných hodnot dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých 

nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je 

stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

V případě rovnosti dosažených výsledných hodnot nabídek uchazečů a splnění technických 

podmínek zadavatele bude rozhodná při určení pořadí výše nabídkové ceny.  

H. Informace o veřejné zakázce 
Veřejná zakázka na akce „Boleradice – oprava hřbitovní zdi“.  je veřejnou zakázkou 
malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Městyse Boleradice. 

I. Jazyk podání nabídky 
Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 
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J. Komunikace s uchazeči, poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro 
podání nabídek 

 
Kontaktní údaje zadavatele: 
Adresa: Městys Boleradice, Boleradice č. p. 401, 691 12 Boleradice 
Tel: +420 519 423 185 
E-mail: obec@boleradice.cz  

ID schránky: ur9bfec 
Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace:  
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Bohuslav Barek – starosta obce, 
tel: +420 519 423 185, e-mail: starosta@boleradice.cz 
Zástupce zadavatele ve věcech výběrového řízení:  
Bohuslav Barek, starosta obce 
Zástupce zadavatele pro věci technické:  
Bohuslav Barek, starosta obce, tel: +420 519 423 185, e-mail: starosta@boleradice.cz 

 
Poskytování dodatečných informací: 

a) Povinné informace.  Zadavatel zajistí informovanost všech dodavatelů, kteří byli 
vyzváni k podání nabídky nebo kterým byla na základě zveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení doručena zadávací dokumentace: 
A. o všech změnách zadávacích podmínek nebo zadávacího řízení nebo informací, jež 

jsou obsahem oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to bezodkladně po jejich 
přijetí minimálně zveřejním těchto změn na internetových stránkách zadavatele, 
příp. jejich uveřejněním také dalším způsobem, jakým bylo uveřejněno původní 
oznámení o zahájení zadávacího řízení s tím, že takové změny mohou být učiněny a 
zveřejněny nejpozději do pěti pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek, a 

B. o všech relevantních otázkách dodavatelů a odpovědí zadavatele týkající se zakázky 
a jejího zadávání, a to průběžně a nejpozději tři pracovní dny před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek (po této lhůtě již zadavatel nebude zodpovídat dotazy 
dodavatelů). Otázky a odpovědi budou také pouze zveřejněny na internetové 
stránce zadavatele. 

b) Další informace.  Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek 
poskytnout dodavatelům i jiné dodatečné informace k zadávacím podmínkám a 
zadávacímu řízení, a to i bez předchozí žádosti za podmínky, že je poskytne všem 
uchazečům bez jakéhokoliv zvýhodnění, jejich zveřejním na internetových stránkách 
zadavatele, příp. jejich uveřejněním také dalším způsobem, jakým bylo uveřejněno 
původní oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

 
K. Počet nabídek 
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

 
L. Právo zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout bez udání důvodů žádnou nabídku a výběrové řízení 
v průběhu zadávání zrušit, vyhrazuje si právo upravit rozsah této veřejné zakázky. 

mailto:obec@boleradice.cz
mailto:starosta@boleradice.cz
mailto:starosta@boleradice.cz
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M. Požadavek na prohlášení uchazeče 
Součástí nabídky uchazeče bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení 
splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích 
dodatků a dalších informací v souladu se zákonem a Vnitřními předpisy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městyse Boleradice. 

N. Datum vyhodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek:       30. 8. 2018 16:15 hodin 

 
O. Způsob doručení a označení nabídek, vyhodnocení nabídek 
Nabídky mohou být doručeny osobně, doručení prostřednictvím majitele poštovní licence na 
adresu zadavatele v souladu s ustanovením bodu D. oznámení. 
Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 
 

„BOLERADICE – OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI“ 
............................................................................................. 

NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ 
 
Obálka bude obsahovat čitelné identifikační údaje uchazeče. 
Nabídky budou otevírány a vyhodnocovány v pořadí, ve kterém byly doručeny. 

 
P. Varianty 
Zadavatel připouští variantní řešení nabídky. 

 
Q. Ostatní požadavky zadavatele 

1. V případě zahraničního uchazeče požaduje zadavatel uvedení adresy a ostatních 
kontaktních údajů pro doručování v České republice. 

2. Vybraný uchazeč je povinen doložit v den podpisu Smlouvy o dílo v prosté kopii výpisu 
z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a předložení dokladu o oprávnění k podnikání. 

3. Vybraný uchazeč je povinen doložit v den podpisu Smlouvy o dílo originál nebo 
ověřenou kopii pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dvojnásobku předpokládané 
ceny nabídky této veřejné zakázky. 

 
 
 
 

V Boleradicích dne 20. 8. 2018  
         

         Bohuslav Barek                                                                                                                                 
        starosta městyse 


