
   

 
Ke zveřejnění 

 

V Praze dne 8. 8. 2016 

 

Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

tímto si Vás/Vaší společnost za obec Jíloviště, sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště, jako zadavatele 

(dále také jako „Zadavatel“)  

v y z ý v á m  k  p o d á n í  n a b í d e k  

v rámci veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené pod názvem „Realizace veřejného 

sportoviště“ v řízení mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“). 

 

a) Identifikační údaje zadavatele 

Obec Jíloviště 

sídlo:    Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

IČO:    00241334 

zastoupena:  Ing. Vladimír Dlouhý, starosta  

 

b) Druh a předmět veřejné zakázky 

Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo 

působnost Zákona. 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací veřejného sportoviště na 

pozemcích p.č. 236/11, p.č. 241/1, p.č. 241/4, k.ú. Jíloviště, které jsou ve vlastnictví zadavatele, 

dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (viz příloha výzvy). 

Součástí předmětu veřejné zakázky je i vypracování prováděcí projektové dokumentace a 

dokumentace skutečného stavu a zajištění nezbytných úředních povolení.  

 

c) Poskytnutí zadávací dokumentace 



   

 
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a dále je zveřejněna na úřední desce 

zadavatele (http://www.jiloviste.cz/cs/uredni-deska-28) a webových stránkách zadavatele 

v sekci „výběrová řízení“ (http://www.jiloviste.cz/cs/vyberova-rizeni-228), kde je každému 

dodavateli bezplatně volně přístupná (včetně všech příloh). 

 

d) Lhůta a místo podání nabídek 

Uchazeč je oprávněn podat nabídku osobně v pondělí a ve středu od 9:00 do 16:00 hod nebo 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adrese zadavatele, tj. Pražská 81, 252 02 

Jíloviště, nebo e-mailem na adresu obec@jiloviste.cz.  

Uchazeč nabídku podá nejpozději do 24. 8. 2016 do 17:00 hod. 

 

Ostatní informace a údaje týkající se této veřejné zakázky jsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy. 

 

 

 

za Zadavatele 

Mgr. Tomáš Nikš, advokát 

 

 

 

Přílohou: 

- zadávací dokumentace vč. všech příloh (CD-rom, zveřejněna) 
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