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O Z N Á M E N Í 
O VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE 
veřejná zakázka malého rozsahu: 

Stavební úpravy sokolovny v obci Sehradice č.p. 143 
zadávaná v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a pokynů OPŽP  
jako veřejná zakázka malého rozsahu konkrétním zájemcům 

 
I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ KLASIFIKACE 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace kontaktního zateplovacího systému 
s výměnou okenních a dveřních výplní a s tím související klempířské práce stávající budově Sokolovny 
v Sehradicích.  
Uchazeč se při zpracování nabídky bude řídit informacemi dle zadávací dokumentace. 
Projektová dokumentace ve stupni DPS:  
KORT CZ s.r.o., Bc. Tomáš Kořenek a Ing. Aleš Sedláček, mobil 608 278 252,info@kort.cz 
Autorizovaný inženýr, Ing. Petr Langr číslo autorizace ČKAIT 00130295 obor pozemní stavby. 
Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou. 
Přehled veřejné zakázky: 
Druh zakázky – stavební práce dle § 9 zákona, práce malého rozsahu konkrétnímu zájemci 
Název zakázky - Stavební úpravy sokolovny v obci Sehradice č.p. 143 
Předpokládaná hodnota prací veřejné zakázky malého rozsahu bez DPH 1 603 732,- Kč 
 

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
2.1. Doba plnění veřejné zakázky: 

Předpokládané zahájení plnění je 25.07.2015, přičemž předmět veřejné zakázky – dílo musí být řádně 
provedeno do 95 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. 

Termín zahájení plnění je podmíněn ukončením výběrového řízení. 

 

 

Identifikace veřejného zadavatele 

Název: Obec Sehradice 

Sídlem: Sehradice čp. 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 

IČ: 00568724 

Webové stránky zadavatele: www.sehradice.cz 

Osoba oprávněná jednat jménem za 
zadavatele: 

 
Silvie Pospíšilová, starostka obce 

Zastoupení veřejného zadavatele v řízení dle § 151 zákona: 

Název: SIC – L spol. s r.o.,  
Ostrá horka I/517, 760 01 Zlín 
IČ 60718226, DIČ CZ60718226 

Zastoupena Ing. Petr Langr, jednatelem 
+420 602 747 860, langr@sic-l.com 
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2.2. Místo plnění veřejné zakázky: 
Místo dodání předmětu plnění je nemovitost čp. 143, Obec Sehradice 
 

III. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky malého rozsahu konkrétním zájemcům jsou 
k dispozici v kanceláři společnosti SIC – L spol. s r.o., Ostrá horka I/517, 760 01 Zlín, mobil 
+420 602 747 860, e-mail langr@sic-l.com. Dokumentace je v elektronické formě, výkaz výměr 
v elektronické formě formátu Excel, výpis prvků ve formátu PDF. Jejich vyzvednutí je oproti písemné 
(e-mailové) registrace případného zájemce s uvedení jeho identifikačních dle OR nebo ŽL a 
komunikačních údajů na uvedené kontakty.  
 

IV. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídky budou podávány na níže uvedenou adresu: 
SIC – L spol. s r.o., Ostrá horka I/517, 760 01 Zlín 
Nabídka bude podána v uzavřené obálce nadepsané názvem této veřejné zakázky malého rozsahu 
„Stavební úpravy sokolovny v obci Sehradice č.p. 143“ a dále opatřena nápisem NEOTVÍRAT a 
adresou, na kterou bude zasláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, případně rozhodnutí o 
vyloučení. 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem převzetím výzvy k podání nabídky konkrétnímu 
uchazeči a končí dne 07.07.2015 do 9:30 hod. 

        
V Sehradicích dne 22.06.2015                                       ………………………………………….. 
                                                                                             Silvie Pospíšilová, starostka 
 
 
Z pověření: SIC – L spol. s r.o., Ostrá horka I/517, 760 01 Zlín, Ing. Petr Langr, jednatel 
 

Dne 22.06.2015                                           


