
MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ  
Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov  

Výzva k podání nabídky  
podlimitní veřejná zakázka malého rozsahu dle zák. 134/2016 Sb.  

  

1. Zadavatel:  

Matice svatohostýnská, z.s.  

Svatý Hostýn 115  

768 72 Chvalčov  

  

Právní forma:    Zapsaný spolek  

IČ:    00206776  

Statutární 

zástupce:  

MUDr. Mořic Jurečka, předseda  

Technický 

zástupce:  

Dagmar Fojtů, manažer hospodářské 

správy  

    tel: 607 832 207  

    email: Matice1@hostyn.cz  

  

2. Druh a předmět zadávané zakázky:  

Zadavatel Matice svatohostýnská, z.s. vyhlašuje zadávací řízení na zakázku malého 

rozsahu, realizaci stavební akce:  

„Oprava vodovodu na Svatém Hostýně“  
  

Předmět zadávané zakázky je vymezen projektovou dokumentací (příloha č. 1 výzvy k 

podání nabídky). Zadavatel požaduje provést stavební práce dle projektové dokumentace.  

  

Přesný rozsah předmětu zadávané zakázky je dán výkazem výměr pro nacenění, který je 

přílohou č. 2 této výzvy pro podání nabídek.  

  

3. Přílohy výzvy k podání nabídky:  

Výzva k podání nabídky obsahuje tyto přílohy:  

1. Projektová dokumentace  

2. Výkaz výměr  

3. Krycí list nabídky – vzor  

4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele – vzor  

  

4. Prohlídka místa plnění:  

Místo plnění je možno zhlédnout po předcházející telefonické domluvě.  

Kontaktní osoba: Dagmar Fojtů, tel. 607 832 207  

  

5.Lhůta a místo podání nabídek:  

  

  



Nabídky lze předložit do 20.12.2019 včetně  

Adresa pro předkládání nabídek: Matice svatohostýnská, z.s.  

         Svatý Hostýn 115   

         768 72 Chvalčov  

 

6.Hodnocení nabídek  

Nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria: výše nabídkové ceny. Vyhraje nabídka, 

jejíž nabídková cena bude nejnižší.  

  

7.Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele:  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže základní a profesní způsobilost.  

  

Základní způsobilost:  

Způsobilým je dodavatel, který splní podmínky § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 

134/2016 Sb. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 

čestného prohlášení v originále nebo v úředně ověřené kopii. Vzor čestného prohlášení 

je přílohou č. 4 této výzvy.  

  

Profesní způsobilost:  

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  

• výpis z obchodního rejstříku – pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán  

• doklad o oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku (dle § 10 odst. 

3 zákona č.  

455/1991 Sb.) nebo živnostenský list v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu podnikání   Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování Doklady k prokázání profesní způsobilosti se 

předkládají v prostých kopiích.  

  

8.Obsahové členění nabídky:  

Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:  

1. obsah nabídky  

2. krycí list nabídky  

3. doklady k prokázání splnění způsobilosti  

4. výkaz výměr  

5. Dodání v elektronické podobě,  bod 1-4  

  

9.Podmínky zrušení zadávacího řízení:  

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.   

  

Na Svatém Hostýně dne 29.11.2019  

 

Tel.: +420 573 381 693   I   E-mail: matice@hostyn.cz   I   www.hostyn.cz   I   Bankovní spojení - číslo účtu: 13430691/0100  


