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      Datum: 4. 6. 2018                                             
 
 
 

VÝZVA 
k podání nabídky ve výběrovém řízení – veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách  
 

 
Předmět zadávané zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce akce „Obnova místní komunikace – Křížová“, na – 

p.p.č. 292 k.ú. Kryštofovy Hamry“. Součástí prací je očištění zatravněných krajnic, provedení živičného 

spojovacího postřiku, pokládka živičné vrstvy ACO 11 S tl. 6 cm (š. 3,0m resp. š. 4,0m), zřízení krajnic 

recyklátem š. 0,5m (oboustranně) a další související práce, které jsou součástí slepého rozpočtu.  

 

   

Identifikační údaje zadavatele: 

Název:    Obec Kryštofovy Hamry 

Sídlo:    Kryštofovy Hamry 64, 431 91  Vejprty                   

Zastoupena:   Bc. Františkem Henzlem, starostou obce  

IČ:     00075566 

 

Zadávací dokumentace:  Je přílohou výzvy k podání nabídek 

 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 18. 6. 2018 do 10:00 hodin.   

Místem pro podání nabídek je adresa: 

Obecní úřad Kryštofovy Hamry  

Kryštofovy Hamry 64 

431 91  Vejprty 

Kontaktní osoba: Bc. František Henzl – starosta tel. +420 728 307 610 
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Hodnotící kritéria: 

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Bude vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. 

V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka uchazeče, který podal svou 

nabídku dříve. 

 

 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky. Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu. 

 

 

Základní kvalifikační předpoklady: 

       -     dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata  

              souvisí s předmětem podnikání 

- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 

- dodavatel není v likvidaci 

 

Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení. 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                             Bc. František Henzl  

                                                                                            starosta 

 
 
 


