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Obec Traplice 
Traplice 404, 68704 

 

V Ý Z V A 

Obec Traplice jako zadavatel vyzývá k předložení nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka 

malého rozsahu zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona. 

Předmět nabídky (název veřejné zakázky): 

Obec Traplice – akce „Oprava komunikací Traplice - U zahrádkářského skladu a 

Chaloupky“ 

Vymezení předmětu plnění zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava místních komunikací U zahrádkářského skladu a Chaloupky po 

vybudování kanalizace v těchto lokalitách. Rozsah zakázky je specifikován slepým 

rozpočtem, který je součástí zadávacích podmínek. 

Termín realizace:  

Předpokládaný termín zahájení prací: srpen 2017 

Termín ukončení nejpozději: prosinec 2017 

Místo plnění: 

Obec Traplice 

Traplice 404 

687 04 TRAPLICE 

Smluvní a fakturační adresa: 

Název:   Obec Traplice 

Sídlo:   Traplice 404 

   687 04 Traplice 

Zástupce:  Ing. Milan Rozum, starosta obce 

IČ:   00291439 

DIČ:   CZ00291439 

Bankovní spojení: ČS a.s. Uherské hradiště 

Číslo účtu:  1543064339/0800 

Tel. :               572572626 

Způsob zpracování nabídky:  

Písemnou cenovou nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení v českém jazyce formou 

oceněného slepého rozpočtu, který je součástí zadávacích podmínek. Investor požaduje 

ocenění slepého rozpočtu, který je součástí zadávacích podmínek. 

 

Způsob zpracování nabídkové ceny a požadavky na platební podmínky: 

Cena bude zpracována v českých korunách jako cena nejvýše přípustná a platná po celou 

dobu plnění zakázky, vč. DPH. Cena bude členěna bez DPH,  DPH a cena celkem.  
 

Navržená cena musí být v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 
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Stanovení hodnotících kriterií pro výběr nejvhodnější nabídky: 

 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky 

 Stanovení dílčích hodnotících kritérií: 

DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VÁHA DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

STANOVENÁ V PROCENTECH 

celková cena 100 % 

  

Další podmínky: 

Prohlídka dotčené komunikace je možná v pracovní dny po domluvě s Ing. Milanem 

Rozumem na tel. 572572626, 603193844 nebo na e-mailu: starosta@traplice.cz  

 

Zadavatel hodnocené nabídky nevrací. 

Pokud jsou v této výzvě (příp. v jejích přílohách) uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní 

jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních 

materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a 

užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných 

řešení. 

Kontaktní osoba:  

 jméno, příjmení:  Ing. Milan Rozum 

tel.:   603193844 

e-mail:   starosta@traplice.cz 

Požadovaný termín předložení písemné nabídky:  

Do:  16.6.2017 do 12.00  hod. 

Podávání nabídek: 

Nabídky v uzavřených obálkách označené heslem „Obec Traplice – akce „Oprava 

komunikací Traplice - U zahrádkářského skladu a Chaloupky“ a nápisem 

„NEOTVÍRAT“  se podávají buď osobně na:  

Obecním úřadě Traplice, Traplice 404, 687 04 Traplice v pracovních dnech od 8,00 hod. do 

15,00 hod. 

nebo doporučenou poštou na adresu: 

Obec Traplice 

Traplice 404 

687 04 Traplice 

 

Právo zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek, odmítnout všechny nabídky, soutěž zrušit a 

smlouvu neuzavřít. 

V Traplicích dne: 29. 5. 2017  

                                                    

 

                                                                Ing. Milan Rozum, starosta obce Traplice 

 
Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


