
Obec Bříza 

Výzva 

K podání nabídky veřejnému dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu 

mimo režim zákona dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů.     

1. Základní údaje:             
Obec Bříza 
Bříza 110 
413 01 Roudnice nad Labem  
IČO 00263419 
 
2. Kontakty:  
Drobný Milan, starosta obce 
tel. 775 631 105  
urad@obecbriza.info 
 
Obec Bříza jako veřejný zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona (dále 

jen zadavatel) ve spojitosti s §18 odst. 3, Vás vyzývá k podání nabídky veřejné zakázky 

malého rozsahu mimo režim zákona na dodávku:  

Rekonstrukce Mateřské školy 

3. Předmět zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu mateřské školy  

4. Místo plnění: 

Obec Bříza 

5. Místo, termín a způsob podání nabídek: 

Nabídky se podávají v zalepené obálce opatřené textem „nabídka rekonstrukce mateřské 

školy“ na adresu zadavatele do 4. 4. 2014 osobně,  nebo prostřednictvím pošty. 

6. Pokyny pro zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat 

a) cenu za provedení a realizaci zakázky, očekáváme cenu do 2 000 000kč včetně DPH 

b) délku záruční doby od převzetí díla, očekáváme 60 měsíců  

c) dobu plnění zakázky (termín zahájení a ukončení zakázky) očekáváme termín duben – 

    červenec 2014 

 



6.  Kritéria 

Hodnotícím kritériem je cena (váha 70%) 

délka záruční doby                    (váha 10%) 

termín realizace                         (váha 20%) 

 

7. Kritéria kvalifikace uchazeče a technické kvality zakázky a další podmínky 

a) veškeré dodávky musí splňovat české normy a zákonné předpisy 

b) uchazeč musí splňovat zákonné požadavky, tzn., musí mít odpovídající živnostenské 

     oprávnění 

c) fakturace a následné plnění bude probíhat na základě skutečně provedených prací, resp. 

    skutečně provedeného rozsahu díla 

 

8. Závěrečné ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo zadávací řízení, na zakázku 

malého rozsahu mimo režim zákona, zrušit bez nároku na náhradu nákladů uchazečů. 

 

 

Bříza 12. 3. 2014                                                                     Drobný Milan 

                                                                                           starosta obce Bříza 

 

 

 

 Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu mimo režim zákona 

Je součástí přílohy tohoto dokumentu 

 

 

V případě nejasností je možné osobně zaměřit. 

 

 

Vyvěšeno:12.3.2014 

Sejmuto:12.4.2014 

 


