
Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

 

Zadávací dokumentace  

 
 

Název zakázky: 
  

Obnova hřbitovní zdi Boleradice 

 
 

• Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení:        1. října 2020 

Nejzazší termín ukončení:         30. června 2021 

Místo plnění veřejné zakázky:  Městys Boleradice 

 

• Předmět zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Obnova hřbitovní zdi Boleradice“ 

V rámci zakázky bude provedena obnova poslední nerekonstruované části hřbitovní zdi na 

veřejném pohřebišti městyse Boleradice. Místem plnění zakázky jsou pozemky  p. č. 293/4, p. 

č. 293/76, p. č. 268/11 v k.ú. Boleradice. 

 

• Nabídku na splnění předmětu veřejné zakázky předloží uchazeč v členění takto: 

a. Cenová nabídka zpracovaná ve formě položkového rozpočtu v tištěné formě i 
elektronicky 

b. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, zájemce smí pouze doplnit chybějící údaje 
žlutě označené části smlouvy, ostatní části smlouvy není zájemce oprávněn měnit ani 
upravovat, neboť smlouva o dílo obsahuje zhotovitelem požadované obchodní 
podmínky. 

c. harmonogram a termíny plnění zakázky 
d. podmínky záručního a pozáručního servisu 
 

• Obchodní a platební podmínky 

Dílo bude splněno dle závazného harmonogramu požadovaného zadavatelem: 
• Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu – nejpozději do 30. 6. 2021. 
• Zadavatel požaduje a dodavatel se zavazuje poskytnout záruku na dodávku: v délce 

nejméně: 60 měsíců a to ode dne předání díla. 
• Zadavatel neposkytuje zálohy na provedení díla. 
• Fakturace proběhne až po úplném předání díla se splatností faktur 14 dnů. 

 



• Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude stanovena v  korunách českých, jako cena nejvýše přípustná a bude 
stanovena v následujícím členění: 
a. cena v Kč bez DPH,  
b. DPH,  
c. cena v Kč včetně DPH.  

 

 

• Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Uchazeč předloží nabídku takto: 
• Krycí list nabídky dle vzoru (Příloha č. 5 oznámení) 
• Podrobný rozpočet dodávky v tištěné a elektronické formě ve stejné podrobnosti a 

členění jako slepý výkaz výměr poskytnutý zadavatelem. 
• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle ustanovení bodu F. 

oznámení (včetně Přílohy č. 3 oznámení) 
• Návrh Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 oznámení 
• Čestné prohlášení dle Přílohy č. 4 oznámení 

 
 

 


