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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
Veřejná zakázka je podle ustanoveni §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek 

v platném znění zadávána mimo režim zákona, při dodrženi ustanoveni §6 zákona a v souladu 
s pravidly uvedenými v programu pro poskytování dotací z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

identifikační číslo EDS 117D8210 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném znění 

Identifikační údaje zadavatele 

obec Jíloviště Zadavatel 
Sídlo 
Zastoupená 
IČ 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 
Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce 
00241334 

DIČ 
Telefon 
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

CZ00241334 
257 730 274 
obec@jiloviste.cz 
e8rbs4j 
česká spořitelna 
4309731379/0800 

Smluvní zástupce dodavatele 

ARTkNDR, s. r. o. 
se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
jejímž jménem jedná PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA - jednatel 
IČ:24190853, DIČ: CZ24190853 
tel. +420605283808 
e-mail: info@artendr.cz

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem 

,,Stavební úpravy místní komunikace - ulice Zahradní"

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Zahradní a veřejného 
osvětlení v dané lokalitě. 

Místo plnění zakázky 

Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. 151/1, podrobněji v PO. 

Vymezení plnění zakázky 

• realizace stavby bude provedena podle projektové dokumentace a výkazu výměr (DZS), které
zpracovala firma CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ
04313640

• na rekonstrukci je vydáno stavební povolení, které je k nahlédnutí na OÚ
• zajištěni oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními

(např. správců sítí apod.),
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
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