
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

na zakázku malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek  

 
Zadavatel: 
Název:   Městys Krucemburk 
Sídlo:   Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk 
IČ:   00267716 
Oprávněná osoba:  Mgr. Otto Kohout, starosta městyse 
Kontaktní osoba:  Mgr. Otto Kohout, starosta městyse 
Kontaktní tel:  +420 797 979 143 
Kontaktní e-mail:  starosta@krucemburk.cz 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení na provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem:   

„REKONSTRUKCE SPRCH A WC - TJ SPARTAK STARÉ RANSKO“ 

 
Předmět výběrového řízení: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sprch a WC v budově TJ Spartak staré Ransko. 
 
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která Vám bude na vyžádání 
zaslána na mailovou adresu. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 400 000 Kč bez DPH. 
 
Rozsah zpracování nabídky: 
a) identifikační údaje uchazeče 
b) prokázání profesní kvalifikace uchazeče (prostá kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku) 
c) položková cena za dílo dle výkazu výměr 
d) Krycí list rozpočtu, cena za dílo celkem bez a vč. DPH 
 
Záruční doba: 60měsíců od data předání dokončeného díla 
 
Nabídky v obálce označené:  
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REKONSTRUKCE SPRCH A WC - TJ SPARTAK STARÉ RANSKO 
zašlete, nebo doručte osobně na podatelnu úřadu městyse Krucemburk do 8.9.2017 , 10:00. 
Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. 
 
Lhůty výběrového řízení: 
Vyhlášení výběrového řízení: 28.8.2017 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení VŘ a končí 8.9.2017 v 10:00 hod. 
Otevírání obálek s nabídkami: 8.9.2017 v 10:15 v malé zasedací místnosti úřadu městyse 
Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky proběhne v termínu: od 01.10.2017 do 30.11.2017 

 
Prohlídka staveniště: po tel. dohodě se zadavatelem 
 
Platební podmínky: 
Měsíční fakturace prací na základě odsouhlaseného výkazu provedených prací. Po předání a převzetí 
kompletního díla uhradí investor zhotoviteli do 15 dnů kompletní cenu za dílo. 
 
Hodnotící kritérium 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena, při 
dodržení termínu stanovených prací a stanovené záruční doby. 
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Zvláštní podmínky realizace dodávky:  
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a neuzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo bez 
udání důvodu,  
b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit před podpisem smlouvy rozsah zadávané opravy nebo zakázku rozdělit s 
ohledem na finanční plnění.  
c) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.  
d) Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §27 odstavec (b) zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 

 
 
 
V Krucemburku dne 28.8.2017     
       

 
 
 
 

Mgr. Otto Kohout, v.r.  
starosta městyse 


