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Hostomice, 4. dubna 2022 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 
 

Zadavatel:    Město Hostomice 

Sídlo:    Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice 

IČ:     00 23 32 69 

Statutární zástupce:  Vít Šťáhlavský, starosta 

Tel:    +420 602 208 496 

Kontaktní osoba:  Jana Moravcová, DiS., projektový manažer 

Tel:     +420 727 863 037 

Email:    j.moravcova@hostomice.cz  
 

 

 

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy stávající kapličky v Radouši“ 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: 

 

„Stavební úpravy stávající kapličky v Radouši“, kterou vypracoval Jan Vlček, Příbramská 

1006/9, 268 01 Hořovice  

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 516 833,- Kč bez DPH 

 

 

Doba a místo plnění: 

Předpokládané zahájení prací: předpoklad květen 2022 

 

Dokončení stavby:           do 3 měsíců od předání staveniště 

 

Místo plnění:      k.ú. Radouš 

 

Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší 

nabídková cena. 

 

Termín odevzdání nabídky:  22. 4. 2022 do 12:00 

 

Elektronicky na email: j.moravcova@hostomice.cz 
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Splnění profesní způsobilosti účastník prokáže předložením: 

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, 

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci 

Zadavatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této 

veřejné zakázky, tj. předložením 

• živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

c) kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů 

 

Splnění technické kvalifikace účastník prokáže: 

seznamem obdobných stavebních prací provedených účastníkem, a to formou prohlášení.  

 

Prohlídka místa plnění: po předchozí telefonické domluvě se zadavatelem 

 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit. 
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