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Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

Název zakázky: Služátky – orientační veřejné osvětlení nad tratí 

Předmět zakázky  
Kabelové vedení veřejného osvětlení včetně umístění sloupů se 
svítidly 

Datum vyhlášení zakázky: 26. 5. 2014 

Název zadavatele: Obec Služátky 

Sídlo zadavatele: Služátky 8; 582 91 Světlá nad Sázavou 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

PhDr. Hynek Bouchal, PhD., starosta obce 
tel: 728 228 575 
E-mail: bouchal@sluzatky.cz  

IČ zadavatele: 00179779 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa): 

PhDr. Hynek Bouchal, PhD., starosta obce 
tel: 728 228 575 
E-mail: bouchal@sluzatky.cz  

Lhůta pro podávání nabídek (data 
zahájení a ukončení příjmu, vč. 
času) 

Lhůta pro podání nabídek končí 23. 6. 2014, ve 12:00 hod 
Zadavatel připouští podání nabídky poštou nebo osobně do 
rukou starosty obce. Za okamžik podání nabídky se rozumí 
fyzické doručení nabídek do místa podání do zadané lhůty 
podání. 

Popis předmětu zakázky: 

Předmět veřejné zakázky je zhotovení kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně umístění sloupů se svítidly. Bližší 
popis prací je obsahem projektové dokumentace, kterou bude 
zadavatel poskytovat v elektronické podobě na vyžádání. 
Žádosti o zaslání projektové dokumentace zasílejte na e-mail 
bouchal@sluzatky.cz  

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

 276 293,- Kč bez DPH 

Typ zakázky 

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 

Lhůta a místo dodání (zpracování 
zakázky)/ časový harmonogram 
plnění/ doba trvání zakázky 

Zahájení: ihned po podpisu smlouvy s dodavatelem 
Dokončení: nejpozději 15. srpna 2014  
Místo plnění: Služátky: lokalita „Nad tratí“ 

Místa dodání/převzetí nabídky: 
Obecní úřad Služátky, Služátky 8; 582 91 Světlá nad 
Sázavou 

Hodnotící kritéria: 

Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena 
včetně DPH při splnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Protože naše organizace není plátcem DPH, předmětem 
hodnocení bude nabídková cena včetně DPH. 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 
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I. Podmínky pro podání nabídky a ostatní náležitosti nabídky 

1. Nabídková cena bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací. Oceněný výkaz výměr, 
obsažený v projektové dokumentaci, bude nedílnou součástí nabídky uchazeče, tj. návrhu 
smlouvy o dílo. V tomto výkazu nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma doplnění 
cen. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena bez 
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně bude uvedena sazba DPH, částka DPH a celková 
cena s DPH.  

2. Předpokládaná cena včetně DPH 276 293,- Kč je uvažována jako nejvýše přípustná. V případě 
uvedení vyšší ceny v nabídce uchazeče, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. 

a) oceněný výkaz výměr, zpracovaný dle požadavků této výzvy v tištěné podobě 
3. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem. 
4. Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení. 
5. Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednom originále, v písemné formě. 
6. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
7. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 
8. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 

Žádost se podává elektronicky mailem nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Případné dotazy zodpoví Hynek Bouchal – bouchal@sluzatky.cz  

9. Prohlídka místa plnění zakázky bude umožněna po dohodě se zájemci. 
10. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit 

podmínky „Výzvy k podání nabídky“, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a 
právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě 
nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

11. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli, vyřadí. 
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