
          Poptávka - Výzva k podání nabídky 

na realizaci stavby 
 

Vydláždění dvora kulturního domu 

betonovou dlažbou 
 

Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon),  

postupuje dle § 6 zmíněného zákona. 
 

I. Poptávající 
 

název:                Obec ODUNEC 

sídlo:                           Odunec 6, 675 55 Hrotovic 

právní forma:               obec 

IČ:                                00378275 

Statutární zástupce:       Milan Šabatka – starosta obce 

Telefon:     724 187 472 

 

Osoba oprávněná výkonem činnosti poptávajícího 

(zástupce zadavatele): 

název:       KOINVEST CZ, s. r. o,  

sídlo:       Demlova 1011, 674 01 Třebíč  

IČ:      283 31 115 

Kontaktní osoba:    Věra Bartuňková 

Telefon:     568 841 111, 603 762 530 

e-mail:      vera.bartunkova@post.cz 

 

 

 

II.  Vymezení  předmětu  poptávky 
 

II.1  Předmět plnění 

 Předmětem plnění zakázky je akce „Vydláždění dvora kulturního domu betonovou 

dlažbou“ dle projektové dokumentace. 

Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:  

předmětem díla je položení nové zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě v množství 210 m2 a 

předláždění stávající dlažby v množství 22,4 m2 včetně osazení záhonových obrubníků. Dále 

bude provedeno propojení svodu do stávající šachty a úprava otvorů septiku – blíže viz. 

Soupis prací. 

 

II.2  Termín plnění zakázky 

zahájení:         předpoklad –       1. března  2020 

ukončení:          31. března 2020 
 

II.3.     Místo plnění veřejné zakázky 

K. ú. Odunec, okr. Třebíč, kraj Vysočina.  

 



 

III.  Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

      Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 1. 2020 v 18 hod 

Nabídky se přijímají osobně nebo zasláním poštou na adresu Obecního úřadu Odunec, 

Odunec 6, 675 55 Hrotovice a to do konce lhůty pro podání nabídek. Při osobním předávání, 

vždy kontaktujte osobu přijímající nabídku – Milan Šabatka, tel. 724 187 472.   

 

IV.  Způsob podání nabídek 
 

IV.1.    Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom 

originále. Bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem  - Nabídka – Vydláždění 

dvora kulturního domu betonovou dlažbou – Neotvírat.  Na obálce musí být uvedena 

adresa zájemce. 
 

IV.2.    Nabídka bude obsahovat: 

 Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1), podepsaný oprávněnou osobou a opatřený 

razítkem uchazeče, je zde uveden název uchazeče, včetně kontaktů, cena za dílo a prohlášení  

 Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), do návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní 

pouze údaje v místech, která jsou ve smlouvě o dílo vyznačeny (identifikační údaje, termíny, 

údaje o ceně) a doplní podpisy osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 

Přílohou smlouvy bude oceněný soupis prací, který se vztahuje k tomuto návrhu smlouvy. 

         Oceněný soupis prací  

        Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm firma zapsána   

        Doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

        

 

 

 
 

V Odunci dne 14. 12. 2019   

 

 

 

 

  

                                 ------------------------------------------ 

Milan Šabatka – zadavatel   v zastoupení       Věra Bartuňková 

starosta obce                                                     KOINVEST CZ, s.r.o. 

        


