
k výběru.ém É€r!í v€fuiE za}iáury ňalého E§ahu mimo rcďn áto.E
č. 134/2016 sb., zákona o v€řéinÝch ,ákázká.h

zádávecí dokumenráce

o{t r ř".]rí6fel á -Ťi ,"ý}iú třM -d!i2tčo I FnPdlDr6 í.hidkr né §rMlbni píáď

OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY
ír}šrofo,ry HanrY 6/r, 4í 9l, v.jp.rY

Ťdéftí: 474 }B6 3na. Ě mM7jffi_ člrlo li.fu 7a22,.!a&'!)]Lfl0

iíryibĎrÍúa H,flnír 6{ .]191 v.iF,tř

Bc, FÉóiiškeň Hcnn€ú, starcstóu obcé

-aE9!9_!4&!ryš!9&yý!D-E4!r9§ť
llérllrf raóíúd.i.a.laEr.re

1 vÝňe4ní ořednět! ldávaňé ekárkÝ:

Pňerk ét6n Ěká*ý je o6l!m nifui t:mu.ike l .bd &YšbfolY H.ňíY F F@lríó čisl€dl 33
j ]f{ kfuáhr]t@ ú@frí kll@fu,ť HmiY lófuá a o Enr@ .6ó]bu Édor.i' ! kre oó@

KryšioíovY Hamry pod hráž vodnl nádřže Přísečnice, ! paspoŤtu místnl.h komunikacl označena jako

t m it v §jfuné &bě iie Fú$rdh l@iiunill:E @Ýa eoal@ý Nb lmYlibd Eiq pBld6y
bl.arflté" FddÉhié Ňlt pťíru dMnť íEdh6|ri@r á Ř.dlé fuiffii ltáhíEí plneld§{rEdu

íunkčni, avšakjeji.h počd jě v délc€ Ésty n€dosbtečný, V dé.é cesty ie prcvéden 1ljezd do re$,

Po[dr P EdIizi z diEdu Y!6€ídi u hffii nifuri a lEylBUF poža&nóm D dopffii
oec úd obÉ ť íánd ereii doj& t oóůtĚmífumĚíýó dlíó kdnmilaa vĚ kájniq em6ĚEní
piikopů, zřizeni nových propu*kn TBH DN 6a0 s kámennými čely, vyspGwni *ávajkich podkladú

úÉdMldly 4euněmim láffi,tm, @;dll' niúičre usí Acú 16 5 ť- 6on ii r,&iltr zfu§i rr-,ini|,

ňr.ý1nliM i 0,5rii{.bú6JmÉ!,

c€]k áplochaopnyoyané komtniká.e 2636 m2

př€4.lJádaáh.ó,fu EiEjnéatárry:llďlmo. rčbezDPH|a396m. tčYĚoPHl



oBEc KRYšrofovY HAMRY
xí!ĚloÍ6,y HffiíY 6/r, a3l 91, vqrrÝ

Ťdú.t .!r]! 3a6 31& Ě 0oDr5566" číco ,ini 7.í22 .!4]lll0ll(}0

3 Te.hni.kó Edhinra:
§b/ta bJd€ F áděE db §dnábnýó bófi.lo€id{dl pdTů a Y9,jádll l

edtůi,iiini meiffi] dM0ini ť tŘ ltrkíÉ púróE r6i, m6ii b& §dri&i[:flí

v Č.ské íepublie - [§ - póhlášéňi ó shódě (Píokááni při přédánj dilá)-

2 ob.hodni úodňí.lY:

§bEbflí píiim hudoU rc€jizwiny M zearě pigTné gri]oúf o dd]o 9 ťfbBnýn ldleňBn
5m6di mbiŇť br!d. F.d€pqd mi!í'ir §nlllln{ o dilD túi. přikrrE a 1.

Platbá neb. plátby budóu píobihát na ákladĚ dodavateleň yynawný.h a odbĚ.áblém

oddólenýó frkfu4 9o ft.liďi Él.hó, ftóo eiíi dilá.

U.ha.€č bele na vědomi. ž€ Diedňět žakázkv bud€ slolufinan@ván zPb@mu obnow a @žWie

€lď€ Mni9!.i@ Ň m ibi iM. @ B]kana,T@úi lblďÉglj ÉlErfri9ci. ftó{dé mčí,é

É;, dtik#m fr óapáii fu.@ ménú

a É.t .lEtróú5Éi,dbrÉ@
Nabídkóvá c€ná bldé zpíacďána d]€ Ýýrá,0 Ýýněr Glépéhó rózpó&u), kted ié sučáíl

afr*i doluftn@. c.lková @ djb blld€ ahllrlM *al€É ni*ladv s{.nmé s pfuá.l.nim

píe| nd[radf m !iťú]d@áni a'mi fuatě, m dúpť&q eŇal+ pii.ďiodhé dóoí.m- ftómi
uved€ni okolních poémkú do púvodního slavu

N.ble&á @ b.]rd€ e&@ f !i
ú meifué blrdé @dďE @ be. u*i 5ii@íiéofl]llacdl@É(ffisrjPr]L
ize ak@ptovat po uze jed n u na b ldnutou .en u. va ria ntn í řešenl se píoto nepřipouštl

5 prúJi hffii ú!ó.adk
s.učásii nabidky mBí bÝi k pie výpku zobchodniho reFiřftu, živnoýemkého líu čijiné

úd3l}nÉ eidú@, @n,e U nii ldlmř as&fu Ddkrad mEii pí.*;ňd.prámálj k @niráni
{iúdrfu ú4ftífuji[imFfuďiĚbnará*y-fineFfuříhéáú@ibtdhfu ddh!fu



OBEC KRYŠrOFOVY HAMRY
írYštofot Y Hánrv 64,lB1 91, veiPrt,

Td.idft .$4 3a6 ]]§_ Ě fm755ó6, Gl, úaux 7422 ,14l,/0n0o

' 
2ni9ó Hffi-,d!d&

]ediným krit€liem hodnó.eni nabídek je výie nabidkNÉ Ény Vč DPH Búde vybián uchažeč

lEiniÉi MbidoMj @úu veřiFdlě loldi Éhí.lkoíó trm blde jarD vitěňá s@
Mbilla UdBzeč€, kte.ý oodal W Ebid|ú diiÉ.

6 zÁrbdni lElifiklčni oied@kbdv:

dodďlr€r íEryrp.ffi$fu @p.orŇión,iďúž!roltrfriFo.rffi
§Mjbi § Fřtónětah F.dn*rú]

- vúči majetku doda€tel€ .eprobihá insolÝenční řízenl, vněfiž byló vYdáno rozhodnuti o

úpadlq mbo lMlvenřní 
^rgih 

rew amibú íNfu, ž. Mifuk *posbčUiP kúhEdě

ír;]!hdi i|iEduaňiiřú ň8flL trEh@ íÉb}r kad|W d!č.íú píúb, & mie]t b9] zelb
neposbčujicí, nebo byla zavedena nu.ená 9máva pod|€ a|áštnich právních ptedpisú

dodfuE] imn', il$da.i

sp]něnítě.hto předlokladú pfu kažujé uchazečor]8inálem čeínéhoprohlášeni

'..úůrY.ďYem-ilůÝ
Nabídka bude dolučeÉ v*l€pené obál.ó, kt.lá búd€ vldit€lně ózn

xr triíň{dt rbrtdl _ ..oh,aJ. lla 6hárk! b{lde, W€denY ód€fuim'-,niaiE,jdl.4óe

Nabidka bude zpra@váia d]€ posMnutého výkazu yýměr, BUde Uved€na ]€dna nabldkoýá

m a kďnpl€hi dro- Utházca E ,G ÉbídÉ u!€dé dobu poiltbfu prc plu,ede,ú sbŘbnió
píei ďfunnž BdMtgl pňE@rdnrá pú€óďii daÉbiiri pf&i U d.&ř od o9l2oú d6 tiia 3L 1L
2013, Dobá p něni bud€ Uvedená poii€m kalendářnich dnÚ,

íiJ.íňF@]Čú- * Éíiáfuii fuigí Mbídtť urdh.Eč m!Ée n hidlM iú iedŇ ňÉ€íi furbý

Nabldká nusí óbsahovat kvalifibani piedpokady uv€dena v. lrrvě a ňusl býi pódepsán?

órnrw Mivrěr@ úrdíÉ ihélM ó a ,dŘřé
i&ú]§ búro! !*@"ry zí,]bdiio !h fu] rvaffiikaódó pňe@lbdú 6 íEdliáli

jédno\ó nebo ýi(.lít.1 bde tbídu / V}běrcvPho l, /en, !,ylo,cPrá



OBEC KRYŠIOFOVYHAMRY
Kryštoíoly H.mry 6a, a31 9r" v€jp.tY

Ťélďdn:474 3a6 ]13,1Č: 00075566, Čislo úŘU: 7422.441/o1oo

9 rnúb . óisb .ro 6dání nabíd.k
Nabidky ze doruČit D§obně ňebo poitou ne]poždě]i do 1j. 3, m13 do 1loo hodin

MisŘň p,o podrni nobídek i. ódreso:

obe.ni úiád Kryítofow Hamry

Konrakrni6obá: Bc, FBniiiek Hen

10 Pláva ,adáEiel.

zadavatels V}hrazuie plávo odmitnouiGe.hnV piedložéné nábídký

záddvale s vyhÉlujeplaúíu loúréžkdykoljýjejiň průbĚhu

zádáVate si Wh.],Uie oláVo i.dn3t o koneiném znéní3ňlouwo dilo,

11 Příl.Áv

Piiion č,1 x.y.i ní Bbídky

Ve KrynolovÝch Hamre.h2 3 2013

,{t|
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1


