
OBEC BOHUSLAVICE 
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 

OKRES ŠUMPERK        PSČ 789 72              583 444 334, 606 055 089 

1 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek (dále jen „zákon“) 
 

 

Název: „Oprava střešní krytiny na kapli Sv. Petra a Pavla“ 
 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

 
Obec Bohuslavice 
Bohuslavice 2 
789 72  Bohuslavice 
Tel: +420 606 055 089 
E-mail: oubohuslavice@seznam.cz 
Zastoupená:  Bc. Lubošem Vlčkem, starostou obce 
 
 

Informace o druhu a předmětu zakázky: 

 
Předmětem zakázky je výměna střešní krytiny na kapli Sv. Petra a Pavla. Budou rekonstruovány všechny 
plochy, které jsou v současné době z asfaltového šindele (střecha 1, střecha 2). Stávající měděné okapy 
zůstanou zachovány, včetně měděné krytiny věžičky nad zvonicí. 
Stávající střešní krytina je z asfaltového šindele. Jako nová krytina bude použita šablonová krytina z 
recyklovaného plastu, konkrétně od firmy CAPACCO, konkrétně SK1 – JESENICKÁ ŠABLONA. Tato nová 
krytina může být kladena přímo na stávající asfaltové šindele, které budou sloužit jako pojistná 
hydroizolace. Prvky oplechování budou z barveného hliníku (barva tmavě šedá), alternativně ze zinkového 
nebo titanzinkového plechu. Přesné umístění a technologie montáže klempířských prvků, včetně skladby 
střechy, budou upřesněny stavební firmou po provedení průzkumu a zhodnocení stavebně fyzikálních 
vlastností stávající střechy. 
 
Místo plnění: 
Kaple Sv. Petra a Pavla, p.č. st. 80, k.ú. Bohuslavice nad Moravou. 
 
Časový harmonogram: 
Termín realizace – do 30.10.2020. 
 
 

Přílohy: 

 
- pohled Střecha 1 
- pohled Střecha 2 

 
Úplné znění výzvy včetně příloh je zveřejněn na adrese zadavatele v elektronické podobě 
(http://www.bohuslavice.cz/urad.php?strana=zakazky). 
 
 
 
 
 
 

http://www.bohuslavice.cz/urad.php?strana=zakazky
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Lhůta a místo pro podávání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.12.2019 v 18 hodin. 
Nabídky se přijímají osobním, písemným nebo elektronickým podáním na adrese zadavatele.  
Nabídky musí být označeny názvem „Oprava střešní krytiny na kapli Sv. Petra a Pavla“. 
 
 

Požadavky na prokázání způsobilosti: 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 zákona předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč profesní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje 
nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší než 3 měsíce nebo: 
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné evidence, pokud v ní je 

zapsán, 
 

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace předložením seznamu 3 významných stavebních prací 
obdobného charakteru (výměna střešní krytiny) s investičními náklady na každou stavbu min. 80 tisíc Kč 
bez DPH realizovaných v posledních 5 letech. 
 
 

Hodnotící kritéria: 

 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnosti nabídky. 
 
Dílčí hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena (100%) 
 
Nabídka s nejlepší ekonomickou výhodností nabídky, která bude zároveň splňovat všechny ostatní 
požadavky uvedené v této výzvě, bude vyhlášena nabídkou vítěznou. 
 
 
 

Obchodní podmínky: 

 
S vítězem bude sepsána Smlouva o dílo.  
 
 
 

Platební podmínky: 

 
Fakturace bude prováděna po ukončení a převzetí prací. Splatnost bude stanovena na 14 dní od data 
doručení zadavateli. 
 
 

Podmínky soutěže 

 
a) Nabídková cena bude rozdělena na: bez DPH, DPH a celkem.  

 
b) Minimální záruční lhůta: 24 měsíců. 
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Ostatní ujednání: 
 
Prohlídka je možná po telefonické domluvě na telefonním čísle 606 055 089 – Vlček Luboš. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právu zrušit 
zadávací řízení dle $ 127 zákona. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených 
s účastí v tomto řízení o zadání veřejné zakázky. 
 
Případné nejasnosti si uchazeč objasní před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné 
chápání neopravňují uchazeče k náhradě škod ani ke změně nabídky. 
 
 

Zadávací lhůta: 

 
Zadávací lhůta trvá 30 dní. V této lhůtě jsou uchazeči vázáni svoji nabídkou. 
 
 
 
V Bohuslavicích dne 30.10.2020 ……………………………………………………. 

        Bc. Luboš Vlček, starosta obce 
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