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Výzva k podání nabídky 
 

Obec Hrušovany si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., a dle směrnice obce o zadávání zakázek malého 

rozsahu 

 

  

Název zakázky: Sociální bydlení – BJ č. 3 - 1 + 1 Hrušovany u Brna 

Zadavatel 

Název: Obec Hrušovany u Brna 

IČ : 00281824,    DIČ:   CZ 00281824 

Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna 

Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat:  
Miroslav Rožnovský, starosta obce 

Telefon: 602 766 388 

E-mail: starosta@ouhrusovany.cz 

 

1. Předmět a specifikace plnění veřejné zakázky 

Záměrem obce je změna užívání stávající klubovny ve sportovní hale ulice Jízdárenská č. p. 698, 

Hrušovany u Brna na BJ č. 3 1+1 sociální bydlení – pro občany, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. 

Ostatní – viz. Průvodní zpráva projektu. 

 Při realizaci projektu je nezbytné, aby byl projekt bezpodmínečně dodržen, včetně Rozhodnutí 

č. j. OÚPSÚ/12679/2017 - 4, včetně stanovisek dotčených orgánů, KHS, HZS, včetně požárně 

bezpečnostního řešení a podmínek daných dotčených osob.    

Pro stanovení nabídkové ceny předloží uchazeči oceněné výkazy výměr v projektové dokumentaci 

jednotlivých SO, do celkového výkazu výměr a krycího listu, včetně DPH.  

Výzva, projektová dokumentace, včetně dokladové části je dostupná na webových stránkách 

obce www.hrusovanyubrna – sekce obecní úřad – zadávací řízení, na úřední desce OÚ, včetně 

pevné úřední desky nebo k osobnímu vyzvednutí u starosty obce. 

Po domluvě se starostou obce Miroslavem Rožnovským je možná prohlídka lokality.  

2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních předpisů vztahující se k předmětu zakázky (postačí neověřené kopie). 

 

3. Prokázání zkušenosti s obdobnými projekty 

Uchazeč v nabídce prokáže zkušenosti předložením seznamu min. tří zakázek obdobného charakteru, 

jako je předmět zadávacího řízení, a které uchazeč úspěšně realizoval. Uvede zde též kontakty na 

získání referencí o těchto zakázkách. 

 

4. Požadavky a podmínky na zpracování nabídky 

Uchazeč předloží nabídku v souladu s požadavky této výzvy. 

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

Nabídka bude obsahovat a bude členěna následujícím způsobem: 
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a/ Základní údaje – název a přesnou identifikaci uchazeče, včetně uvedení kontaktu na         

pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně případných subdodavatelů 

b/ Kopie dokladů o prokázání požadavků na kvalifikaci 

c/ Prokázání zkušenosti s obdobnými projekty - seznam referenčních zakázek 

d/ Vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č. 1 této výzvy 

e/ Návrh smlouvy o dílo, včetně výkazu výměr a harmonogramu prací   

f/ Fakturace -  lhůta splatnosti faktur 30 dní 

g/ Osvědčení o registraci k DPH 

h/ Doklad o pojištění firmy 

ch/ Čestné prohlášení o bezdlužnosti společnosti  

Uchazeč doloží před zahájením stavby – zařízení organizace stavby k SOD 

  

Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této výzvě budou z hodnocení vyřazeny. 

 

 

5/  Hodnotící kritéria 

Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny. Kriteriem výběru bude nejnižší celková 

nabídková cena. 

 

Předpokládaná nabídková cena je 200.000,-Kč, včetně DPH 
 

6/  Lhůta a místo předložení nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídek končí 6. 4. 2018 v 10:00 hodin.  

 

Nabídky budou zadavateli doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední 

straně označené: „NEOTVÍRAT – VZMR – Sociální bydlení – BJ č. 3 - 1 + 1 Hrušovany u Brna 

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné ji vrátit.  

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den v době od 8.00 do 

12.00 hodin na Obecním úřadě v Hrušovanech u Brna, podatelna úřadu  

. 

7/  Práva zadavatele 

V průběhu lhůty poptávkového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání a to 

elektronickou nebo písemnou formou všem zájemcům shodně. 

Odmítnout všechny nabídky, zakázku zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů s tím, že 

případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou sankcionováno. 

Nevracet uchazečům předložené nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené 

dodavateli v nabídkách. 

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených 

s vypracováním a podáním nabídky. 

8/ Termín realizace: 2. 5. 2018 – 31. 7. 2018 

9/   Dále musí nabídka obsahovat: 

- název a sídlo místně příslušného správce daně, 

- je-li uchazeč plátcem daně z přidané hodnoty, je v nabídce povinen uvést účet, který je 

v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
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- prohlášení, že uchazeč, který je plátcem daně z přidané hodnoty, není nespolehlivým 

plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. 

 

Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat následující ustanovení:  

 

A) Veškeré platby budou zhotoviteli zasílány bezhotovostním převodem na jeho účet č. 

........,……………….., který je v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v účinném znění, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Pokud tento účet není správcem daně v době splatnosti ceny nebo její části, případně jiné 

pohledávky zveřejněn, nemůže se objednatel dostat do prodlení s úhradou ceny nebo její části, 

případně jiné pohledávky; současně se doba splatnosti ceny nebo její části, případně jiné 

pohledávky prodlužuje do čtrnáctého dne od prokazatelného seznámení objednatele 

zhotovitelem s tím, že byl účet v souladu s citovaným ustanovením zákona správcem daně 

zveřejněn; a současně je objednatel oprávněn daň z přidané hodnoty z příslušné faktury hradit 

přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

B) V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude na jeho účet zveřejněný 

v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, hrazen 

pouze základ daně z příslušné faktury, zatímco daň z přidané hodnoty z příslušné faktury bude 

hrazena přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

C) Zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za neporušení inženýrských sítí, 

včetně náhrad a sankcí za způsobené škody na nich vzniklých působením veškerých 

stavební činností společnosti. Zhotovitel nesmí, bez předchozího písemného 

souhlasu investora, měnit zadání dle výkazu výměr, včetně méněprací nebo 

víceprací. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě 

objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní 

zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je 

třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby 

nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, 

nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. 

Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do 

původního stavu. 

 

 
Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této výzvě budou z hodnocení vyřazeny. 

Smlouva o dílo, včetně fakturace bude provedena na fakturační adresu: 

Obec Hrušovany u Brna 

Masarykova 17 

664 62 Hrušovany u Brna 

 

 

 

                                                   

                                                                                       

  

                                                                                

                                                                                         

 V Hrušovanech u Brna dne 13. 3. 2018                            Miroslav Rožnovský v. r. 

                 starosta obce 
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Vyvěšeno:  

Sejmuto: 

Elektronická úřední deska: 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 

 

 

Příloha č. 1 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.  Název veřejné zakázky: Sociální bydlení – BJ č. 3 - 1 + 1 Hrušovany u Brna 

2.  Základní identifikační údaje 

2.1.  Zadavatel 

Název:  Obec Hrušovany u Brna 

Kontaktní adresa: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna 

IČ:  DIČ: 00281824, CZ 00281824 

Statutární zástupce:  
Miroslav Rožnovský, starosta obce 

Tel: 602 766 388 

2.2.  Uchazeč 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Spisová značka v obchodním rejstříku:    

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

3. Celková nabídková cena dle podmínek výzvy 

v Kč, včetně DPH 
 

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby   

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

                              


