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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle vnitřní normy č. 8/2014 

  
 
ze dne: 27. 04. 2017          
 

 

Vyzýváme vás k předložení cenové nabídky na akci:  

 
Akce:         
 
Předmět plnění:                

 

„Rekonstrukce bytu č. 3, Masarykovo nám. 239, Mnichovo Hradiště“ 
 
Předmětem díla je částečná rekonstrukce bytu č. 3, Masarykovo nám. 239, Mnichovo 
Hradiště. 
 

Cena: Uchazeč doplní cenu do krycího listu nabídky. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 550 tisíc Kč bez DPH. Přesný rozsah a členění 
předmětu veřejné zakázky je uveden ve výkazu výměr v příloze č. 3 a v přiložené 
projektové dokumentaci. Do ceny je nutné započítat všechny náklady potřebné k úplnému a 
bezvadnému provedení díla. 
 

Termín plnění:                        22.5.2017 – 23.8.2017  

Náležitosti 
nabídky: 

• návrh smlouvy o dílo včetně vyplněného – krycího listu 

• doklad prokazující splnění kvalifikačního kritéria 

• uvedení referencí s kontakty na objednatele  
 

Podání nabídek: Nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) 
označené „NEOTEVÍRAT - NABÍDKA na akci: ,,Rekonstrukce bytu č. 3, Masarykovo nám. 
239, Mnichovo Hradiště‘‘ , názvem a adresou uchazeče a zadavatele. Lhůta pro doručení 

nabídek včetně všech náležitostí je do 11. 5. 2017 do 9:00 hodin na adresu zadavatele: 
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. 

 

Kvalifikační 
kritéria: 

- uvedení min. 2 obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let s uvedením 
kontaktu na jejich objednatele 
- uchazeč o zakázku, který v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo Hradiště 
práce podobného charakteru na základě smlouvy o dílo, doloží výpis z obchodního 
rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklad osvědčující odbornou způsobilost 
(prosté kopie). 
 
 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Pro hodnocení je rozhodující celková 
cena díla. 
 

Ostatní podmínky: 
 

- Zhotovitel dodrží podmínky Závazného stanoviska odboru VŽP 
- Zadavatel může zmenšit rozsah plnění. 
- Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. 
- Proti rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky se nelze odvolat. 
- Vyřazena bude nabídka, která nerespektuje podmínky této výzvy a jejích příloh. 

Přílohy: Výkazy výměr a výtah z projektové dokumentace, krycí list a vyjádření dotčených orgánů 
jsou přístupné na adrese: http://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky  
 

Poznámka:  

 

http://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky

