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Veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Věc:  Výzva k podání nabídek na Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky v obci Bohutice  

 

Dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zhotovení díla: 

Stávající zastávka je zděná na kamenné podezdívce s betonovou podlahou a stropní, resp. střešní 

konstrukcí. Konstrukce je v dobrém technické stavu. 

V návrhu je pak řešeno vybourání otvoru v čelní stěně s osazením ocelových překladů. Dále pak 

vybourání podlahy pro srovnání zpevněných ploch a bezbariérové navázání na chodníky. V čekárně 

budou vytvořeny nové sedáky s podezdívkou z pohledového betonu a s obkladem z dubové spárovky 

včetně opěráku. Omítky v interiéru budou provedeny nové. Okna budou osazena větší hliníková s 

exteriérovým krytím z tahokovu. Je navržena chemická injektáž zdiva s provedenými izolačními 

stěrkami od podezdívky tak, aby nedocházelo k zavlhávání původního zdiva. Fasáda zastávky poté 

bude obložena deskami cetris imitujícími pohledově dvě do sebe zakleslé hmoty s hlavní hmotou 

pískovou lehkého přístřešku. 

Zpevněné plochy budou kamenné odseky do žulových krajníků, podezdívka pak kamenná ze 

štípaných kvádrů s potlačenými spárami. 

Projektová dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace 

 

Místo pro podání nabídek a způsob podání nabídek: 

- Písemné nabídky mohou zájemci – uchazeči zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo 

předat osobně na Obecní úřad Bohutice, v uzavřených obálkách označených „Stavební úpravy 

čekárny autobusové zastávky v obci Bohutice – VŘ – NEOTVÍRAT“ opatřených na uzavření razítky 

uchazeče nejpozději dne 25.4.2022 do 17.00 h 

 

Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná po telefonické domluvě.  

Kontaktní osoba: Simona Mašová, starostka obce, tel. 724 183 293, 515 336 315 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

- Pro výběr nabídky stanovuje zadavatel jako jediné kritérium hodnocení výši nabídkové ceny. 

 

Termíny: 

- Uzavírka nabídek:   do    25.04.2022 do 17.00 hod. 

- Vyhodnocení nabídek:     25.04.2022 

- Realizace:   zahájení    15.05.2022 

dokončení nejpozději   30.11.2022 

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doložíte: 

- Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku – ne starší než 90 dnů v prosté kopii 

 

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele požadujeme: 

- Čestné prohlášení dle § 53 

- Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 

písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Uchazeči, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, budou z výběrového řízení vyloučeni. 

 

V Bohuticích dne 29.3.2022       
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