Obec Chožov
IČO: 00265004

439 22 Chožov čp.154
tel.+ fax: 415674117, 724 179 911
e-mail: starosta@chozov.cz

Výzva k podání nabídky na stavební práce
Zadavatel veřejné zakázky, obec Chožov, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyzývá,
zájemce na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce parkoviště – Chožov – u paneláků 2022“
zadávanou mimo režim zadávacího řízení zákona,

Název veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ – CHOŽOV – U PANELÁKŮ 2022“
Základní identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Obec Chožov
Sídlo:
Chožov 1545, 439 22 Chožov
IČ:
00 265 004
DIČ:
zadavatel není plátce DPH
Statutární orgán:
Jaroslav Koubek, starosta obce Chožov
Kontaktní osoba:
Jaroslav Koubek tel : 724 179 911
e-mail:
starosta@chozov.cz
1) Předmět veřejné zakázky
Jedná se o zhotovení parkoviště v části obce Chožov – u paneláků čp. 96 číslo parcely
101/2 a číslo parcely 101/1 - s vyštěrkovaným povrchem ohraničeným obrubníky dle
výkazu výměr , zhotovení vjezdu ze zámkové dlažby podle panelového domu pro příjezd

popelářského auta a zhotovení výjezdu z parkoviště ze zatravňováků . Zhotovitel na svůj
náklad, na své nebezpečí a svými silami provede výše uvedenou stavbu.

Konec lhůty pro podání nabídek je: 31.01.2022 - do 16.00 hodin.
Do uvedeného termínu musí být nabídka doručena zadavateli, nestačí její předání
k poštovní přepravě nebo podobný způsob.
2) Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené
Textem „Rekonstrukce parkoviště – Chožov – u paneláků 2022“ - „NEOTVÍRAT“.
Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci, spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem uchazeče. Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele
v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v pátek od 8.00 do
13.00 hodin, v den konce lhůty pro podání nabídek od 8.00 do 16.00 hodin na shora
uvedené adrese. Uchazeči mohou též poslat nabídku poštou na adresu zadavatele.
3) Termín , místo ,otevírání a hodnocení obálek s nabídkami:
Termín: 31.01.2022 v 16.10 hodin
Místo: Obecní úřad Chožov, Chožov 154, 439 22 Chožov, okres Louny, zasedací místnost
obecního úřadu.
4) Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů
K prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné
zakázky dle § 53 a 54 zákona, předloží uchazeč čestné prohlášení o splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů.
5) Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
bude zadavatel posuzovat podle nejvýhodnější ekonomické ceny. V soutěži budou
jednotlivé nabídky hodnoceny podle celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Za
nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
6) Způsob zpracování cenové nabídky:
Nabídková cena bude zpracována jako celková maximální cena včetně DPH a bude
obsahovat ocenění všech dodávek a prací – dle dodaného výkazu výměr.
8) Závazné členění nabídky:
1. Uchazeč podá nabídku s tímto obsahem a závazným členěním:
a) obsah nabídky
b) prokázání splnění kvalifikace – čestné prohlášení
c) krycí list, který bude obsahovat
▪ celkovou nabídkovou cenu bez DPH, a cenu s DPH
▪ termín plnění díla a doba realizace ve dnech
▪ poskytovaná záruka v měsících
d) doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny, položkový rozpočet
2. Místem plnění je k.ú Obce Chožov, realizace – od 01.03. 2022 do 29.04.2022

3. Místo stavby je veřejně přístupné a je možné je bez předchozího ohlášení samostatně
navštívit, případně další seznámení s předmětem díla může být dohodnuto s výše
uvedenými kontaktními osobami.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo na plnění této veřejné zakázky.
6. Zadavatel požaduje dodržet tyto technické a obchodní podmínky:
- záruční doba: min. 36 měsíců.
7. Dodavatel po dokončení stavby předloží veškeré doklady jako revize, zkoušky,
zaměření, prohlášení o shodě, certifikáty, technickou dokumentaci atd.
8. Dodavatel je povinen respektovat platnou legislativu, předpisy, ČSN a TP, které se
k předmětu díla vztahují.
9. Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
V Chožově, dne 22.12.2021

