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Výzva k podání nabídky – cenový marketing 
Číslo projektu:  21/004/19210/564/206/001886 

Název projektu:  Rekonstrukce a vybavení sborovny a kabinetů 

Zadavatel:  Městys Brankovice 

IČO:  00291668 

Sídlo:  Náměstí 101, 683 33 Brankovice 
 

Název zakázky: Rekonstrukce ZŠ Brankovice - stavební práce a 

elektroinstalace 

Předmět zakázky: Stavební práce  

Datum vyhlášení zakázky: 27.09.2021 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Ing. Vladimír Procházka starosta městyse 

Kontaktní osoba zadavatele 

a osoba zplnomocněná 

zadavatelem ve věci 

zastupování zadavatele 

v předmětném výběrovém 

řízení: 

Milan Pavlun Tel:  603 251 031;   

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz 

Termín pro podávání 

nabídek  

Nabídku na předmětnou zakázku je nutné podat nejpozději 

do 06.10.2021 včetně. 

Popis předmětu zakázky: Rekonstrukce sborovny, ředitelna a kabinetů (stavební 

práce) - odstranění příček, rekonstrukce podlah, kanalizace, 

vodovod, a položení PVC, výstavba nových příček, omítky, 

malby a nátěry vč. odstranění původních, dveře vč. zárubní, 

včetně bouracích prací, demontáží a odvozu suti. 

Rekonstrukce sborovny, ředitelny a kabinetů 

(elektroinstalace) - rekonstrukce elektroinstalace vč. 

osvětlení a zásuvek. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

870 000,- Kč bez DPH 

Typ zakázky Předmětná veřejná zakázka nepodléhá podmínkám stanoveným 

v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů. 

Lhůta a místo realizace 

zakázky  

Předmětná zakázka bude plněna v těchto termínech: 
Zahájení realizace  od: 1.4.2022 

Dokončení realizace  do: 15.6.2022 

 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: 10.2021 

Místo plnění – Základní škola a mateřská škola Brankovice. 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky se podávají písemně na adresu:  

Městys Brankovice Náměstí 101, 683 33 Brankovice 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění (v Kč 

včetně DPH)  

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Součástí zadávacích podmínek není samostatná zadávací 

dokumentace, veškeré zadávací podmínky jsou součástí 

této Výzvy k podání nabídek. 

Další podmínky: Uchazeč o zakázku musí do nabídkové ceny zahrnout 
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veškeré náklady, které jsou mu známé pro realizaci 

předmětné zakázky. 

Požadovaný obsah nabídky: 

- Vyplněný a podepsaný nabídkový list. 

- Vyplněný a podepsaný Návrh smlouvy o dílo. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení před jeho ukončením zrušit.  

Přílohy:  

- Nabídkový list 

- Projektová dokumentace 

- Soupis prací - Výkaz výměr  

- Návrh smlouvy o dílo 

 

V Brankovicích 27.09.2021 

 

 

           
…………………………………….. 

Ing. Vladimír Procházka starosta městyse 

 

 

 

 

 


