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Výzva k podání nabídky 

a k prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce: 

„Víceúčelová budova Krumvíř“ 

Tato výzva a textová část Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro 

podání nabídek uchazečů, v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce 

(dále jen veřejná zakázka). 

Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona  

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále již „zákon“), jejíž předpokládaná cena 

nepřesáhne 6.000 000,- Kč bez DPH, a to ani v případě souběhu s jinými zakázkami 

zadavatele, které by naplňovaly principy místní, časové a věcné souvislosti. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Krumvíř 

Sídlo: Krumvíř č.p.184, 69173 Krumvíř 

IČ: 00283282 

Právní forma 801 – obec 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Jaroslav Komosný - starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci veřejné zakázky: 

Ing. Jan Dobiáš (f. JD-dotace s.r.o.) 
–osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 

Zámecká 17, 696 81 Bzenec 
tel: 776 788 970 

info@jd-dotace.cz 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 
 

Vymezení předmětu plnění dle kódů CPV: 

45454100-5 Rekonstrukce budov    
 

Předmět plnění:  

Jedná se o stávající objekt, kde je navrženo zateplení fasády, výměna oken a dveří, 

stavební úpravy vnitřní dispozice a zesílení a zateplení stávající stropní konstrukce. 

Přízemí stávajícího objektu bude sloužit jako místnost pro cvičení a klubovou zájmovou 

činnost, nebude využíváno pro společenské akce jako taneční sál, ani jako hlediště. Ve 

2.NP jsou navrženy šatny se sociálním zařízením, zvlášť pro muže a pro ženy, které 

budou sloužit pro potřebu spolků, působících v obci. 

 

Podrobně je předmět zakázky vymezen v příl. č. 3 Zadávací dokumentace – 

Podrobný položkový rozpočet. 
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3. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na 

následujících kontaktech: 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Dobiáš (f. JD-dotace s.r.o.) 
Zámecká 17, 696 81 Bzenec 

E- mail: info@jd-dotace.cz 
Tel.: + 420 776 788 970 
 

Osobně je možné si Zadávací dokumentaci vyzvednout vždy po předchozí telefonické 

domluvě. Případné dotazy uchazečů budou adresovány na výše uvedenou osobu.  

Kontaktní osoba vydá zadávací dokumentaci zájemcům neprodleně. 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: Nejpozději do 21.2.2017, 14:00 

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu: 
Obec Krumvíř  
Krumvíř č.p.184 

      69173 Krumvíř  
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu 
v úředních hodinách, tj.: Po:7.30-17.00, St:7.30-16.00 

 

Nedílnou součástí této výzvy je Zadávací dokumentace vč. příloh, která podrobně 

specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky. 

 

Obec Krumvíř 
Krumvíř č.p.184 
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