
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel:   

Obec Sudoměřice, IČO: 00285331, sídlo: Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice 

Název zakázky:   

Příjezdová komunikace ke kulturní památce Výklopník – Baťův kanál - SO.104 Parkoviště 

u kulturní památky 

Druh zakázky:   

stavební práce 

Lhůta pro podání nabídky:  

do 11.10.2022 do 10:00 hodin  

Místo pro podání nabídky:   

Obec Sudoměřice 

sídlo: Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice 

tel.: +420 608 625 070, e-mail: e.svihelova@seznam.cz 

Předmět zakázky:  

Předmětem zakázky je realizace stavby parkoviště u kulturní památky Výklopník v k.ú. 

Sudoměřice.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 

858 293,- Kč bez DPH 

Lhůta plnění / doba trvání zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy - předpoklad 10/2022 

Termín plnění:                                                       do 31. 12. 2022 

Zadavatelem předpokládaný termín zahájení je orientační a je závislý na průběhu zadávacího 

řízení. 

Místo plnění zakázky: 

k.ú. Sudoměřice, p.č. 1887 

Hodnotící kritéria:   

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 1 této výzvy -  Zadávací dokumentaci. 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů. 

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů. 

Podrobné podmínky kvalifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy - Zadávací 

dokumentaci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Podmínky a požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy -  Zadávací dokumentaci. 



 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy -  Zadávací dokumentaci. 

Požadavky na varianty nabídek:  

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. 

Poskytování zadávací dokumentace a vysvětlení zadávacích podmínek:  

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh bude poskytnuta na žádost zaslanou 

prostřednictvím elektronické pošty na e-mail kontaktní osoby: e.svihelova@seznam.cz a 

současně v kopii na e-mail starosty obce Sudoměřice: starosta@obecsudomerice.cz. 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze v elektronické podobě. 
 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. 

Obchodní podmínky:  

Obchodní podmínky jsou stanoveny Návrhem smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací 

dokumentace. 

Zadávací řízení se řídí: 

Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020     (v 

aktuální verzi) a dále Vnitřní směrnicí obce Sudoměřice č. 1/2019 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu.   

Přílohy: 

Příloha č. 1- Zadávací dokumentace  

 

V Sudoměřicích dne 21.09.2022 

 

 

 

…………...…………………. 

        František Mikéska 

     starosta obce Sudoměřice 
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