
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – MODERNIZACE PÁNSKÝCH TOALET 

V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V CHOTOVICÍCH 

1. Zadavatel: OBEC CHOTOVICE, IČO: 00831590, Chotovice 8, 473 01 Nový Bor 

2. Název zakázky: Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu 

3. Druh zakázky: stavební práce (zednické, instalatérské, topenářské, truhlářské a elektroinstalatérské) 

4. Lhůta pro podání nabídky: 17.02.2020 

5. Místo pro podání nabídky: Chotovice 8, 473 01 Nový Bor, kancelář starosty 

6. Předmět zakázky: Modernizace pánských toalet - kompletní rekonstrukce a modernizace. Vítěz zajistí 

všechny práce jmenované v bodě 3 a předá zadavateli kompletně zhotovené dílo k okamžitému užívání dle 

zadání (viz přílohy) a platných hygienických norem. 

7. Kritéria hodnocení: 1. Váha (v %) - cena 80 % 

2. Váha (v %) - záruka 10 % 

3. Váha (v %) - zpracování nabídky a reference 10 % 

8. Způsob jednání s účastníky: Účastníkům bude umožněno před podáním nabídky osobní zaměření na místě 

realizace (po předchozí dohodě - tel. 722 931 062, e-mail: vrba@obecchotovice.cz ). 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s cílem provedení 

kompletní rekonstrukce a modernizace pánských toalet a rozšířením oproti současnému stavu o jeden pisoár 

a malou úklidovou místnost s výlevkou a skladem pro čistící prostředky. Modernizace bude obsahovat 

kompletní renovaci vodovodu, odpadu, výměna radiátoru, otlučení omítky včetně stropu, nové omítky, 

obklady a dlažby, světlo, topení (radiátor).  

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude zpracována na základě 

předloženého slepého rozpočtu a předloženého nákresu půdorysu stávajících prostor. 

11. Doba a místo plnění zakázky: Na rekonstrukci má zhotovitel vyhrazenu dobu 3 týdnů. S pracemi je možné 

začít ihned po schválení zastupitelstvem a termín ukončení je 20.03.2020 (v případě, že žádný z uchazečů 

nebude moci splnit zadaný termín, je možné dohodnout pozdější termín realizace, nejpozději však do 

31.05.2020). Nesplnění termínu bude penalizováno na základě uzavřené smlouvy. 

12. Požadavky na varianty nabídek: Účastníci řízení předloží min. jednu variantu nabídky, přičemž více 

nabídek, např. i s vizualizací je vítáno a může ovlivnit výběr vítěze. 

13. Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích 

podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. 

14. Požadavky na prokázání kvalifikace: Účastníci předloží platné Živnostenské oprávnění v oboru a 

reference. 

15. Obchodní podmínky: Obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo 

přiložit jako samostatnou přílohu závazný vzor smlouvy. 

16. Odstoupení z výběrového řízení: Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit z výběrového řízení bez udání 

důvodu. O vítězi výběrového řízení bude informováno na veřejném zasedání obce Chotovice. 

17. Přílohy zadávacích podmínek: Slepý rozpočet, Nákres půdorys stávající stav. 

 

 

V Chotovicích dne 03.02.2020     …………………………………………………………. 

         Petr Vrba (starosta obce) 


