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Veřejná zakázka malého rozsahu

Věc: Výzva k podání nabídek na Oprava hřbitovní zdi Bohutice

Dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zhotovení díla:

Oprava zadní hřbitovní zdi, která je nedílnou součástí obecního hřbitova. Stávající zeď bude 
odstraněna a nahrazena novou zdí z betonových panelů, vzor štípaný kámen přírodní s oboustrannou 
úpravou.

Celková délka zdi je 41,3 m. Zeď bude v jedné části dlouhá cca 38 m a v druhé části cca 3,3 m. 
Nerovnost terénu bude zpevněna a vyrovnána podezdívkou vystavěnou ze ztraceného bednění o 
rozměru 295x190x390cm s povrchovou úpravou jednostranný štípaný kámen a zpevněna stavební 
ocelí. Zbývající část plotu o výšce 100 cm bude postavena z betonových panelů vzor štípaný kámen 
oboustranný. Všechny betonové díly v šedé barvě.

Nákres a umístění stavby 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 „Oprava hřbitovní zdi 
Bohutice -  VŘ -  NEOTVIRAT“ opatřených na uzavření razítky uchazeče nejpozději dne 30.3.2020 
do 12.00 h

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je pro účast ve výběrovém řízení povinná. Nabídky bez 
předchozí prohlídky nebudou akceptovány.
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 30.03.2020 do 12.00 hod
- Vyhodnocení nabídek: 30.03.2020
- Realizace: zahájení 10.04.2020

dokončení nejpozději 10.08.2020
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 20.2.2020

Simona Mašová
Digitálně podepsal Simona 
Masová
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