
               
   OBEC HŘIBOJEDY 
         544 01 Hřibojedy čp. 60  
             Královéhradecký kraj 

 
Adresa: Obec Hřibojedy, 544 01 Hřibojedy čp. 60 
IČO: 00581011 
Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  94-4512601/0710 
Elektronická úřední deska: www.hribojedy.cz, 
Kontakty: datová schránka: gjjapgg, podatelna: info@hribojedy.cz, telefon: +420 491 511 770    +420 602 453 929,  
Úřední hodiny Obecního úřadu Hřibojedy: pondělí a středa 9:00 - 13:30  hod. a 14:00 - 18:00 hod., úterý a čtvrtek  9:00 - 13:30 hod. 

 

 

 

 

 

Vážený uchazeči, 

 

ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzýváme Vás tímto ke 
zpracování a podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: 

 

„Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy “ 

 

Zadavatel:    obec Hřibojedy 

se sídlem:    Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy 

zastoupen:    Mgr. Ing. Miloš Dohnálkem, LL.M. – starostou obce 

mobil:     + 420 603 220 949 

email:     starosta@hribojedy.cz 

 

1. Identifikace výběrového řízení 

Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 
zákona a je tedy zadávána mimo režim zákona. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dle 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona.  

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Oprava 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“, jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací 
v rozsahu DPS zpracovanou firmou INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24, IČ: 632 17 031, 
www.atelier-ingplan.cz, telefon: 736 231 213. projektantem Ing. Zdeňkem Stolínem, ČKAIT 0601972 

 

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 

 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu 
ustanovení § 13 a 16 zákona ve výši1 393 670,33 Kč bez DPH. 
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3. Lhůta pro podávání nabídek: 

 Nabídky v tomto výběrovém řízení mohou být dodavateli podány do 25. 8. 2021 do 12:00 hod. 
Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly 
podány a uchazeč bude zadavatelem ve smyslu ustanovení § 71 odst. 6 zákona bezodkladně 
vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

4. Místo pro podávání nabídek: 

Nabídky se přijímají na adrese: OBEC HŘIBOJEDY, Hřibojedy 60, 544 01 a to do konce lhůty pro podání 
nabídek, poslední den do 12:00 hod. 

Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu: OBEC HŘIBOJEDY, 
Hřibojedy 60, 544 01. 

Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času 
jejich doručení. 

Nabídky je možné podat osobně v sídle osoby zastupující zadavatele v pracovních dnech pondělí a 
středa od 9:00 do 18:00 hod., úterý a čtvrtek, pátek od 9:00 do 13:00 hod.  

Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času 
jejich doručení. 

5. Hodnotící kritéria: 

Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu, a které 
splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.  

Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska 
zadávacích podmínek, a dále bude postupovat ve smyslu ustanovení § 76 až § 79 zákona. 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA. 

 

 

 

 

Podrobná specifikace a způsob jejich posuzování a hodnocení v rámci této veřejné zakázky bude 
uvedena v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejích přílohách. 

 Kritérium Váha kritéria 
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH 100 % 
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6. Jazyk podávaných nabídek: 

Nabídky budou podávány v českém jazyce. 

 

 

 

Přílohou této výzvy je „Zadávací dokumentace“ pro výše uvedenou veřejnou zakázku, kterou si 
zájemci mohou vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Hřibojedech na adrese 
Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nebo o její zaslání požádat prostřednictvím datové 
schránky gjjapgg obce Hřibojedy. 

 

V Hřibojedech, dne 26. 7. 2021  

 

 

 

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce 

 

 

 

http://www.farmahvezda.cz/
mailto:podatelna@farmavhezda.cz

