TSMB s.r.o.,
IČO: 28268105,
DIČ: CZ28268105,
sídlo: Dopravní 1334, 676 02 Moravské Budějovice,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně vede v oddíle C vložku 57533,
e-mail: info@tsmb.cz,
jako vyhlašovatel vyhlašuje neurčitým osobám:

veřejnou soutěž č. 201901 o nejvhodnější nabídku
„Oprava a úprava chodníků v Moravských Budějovicích“
podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
čímž činí výzvu k podávání nabídek, přičemž takto vymezuje obsah podmínek veřejné soutěže:
1.

Vymezení předmětu veřejné soutěže:
1.1. Předmětem veřejné soutěže je určení navrhovatele, kterému vzniká závazek k uzavření
vlastní smlouvy o dílo.
1.2. Oznámením vyhlašovatele o vybrání nabídky úspěšnému navrhovateli tedy nedochází
k přijetí nabídky a tím k uzavření smlouvy o dílo.
1.3. Návrh Smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným úspěšným navrhovatelem jako
zhotovitelem tvoří Přílohu č. 1 vyhlášení veřejné soutěže.

2.

Vymezení předmětu plnění:
2.1. Provedení díla navrhovatelem jako zhotovitelem pro objednatele jako vyhlašovatele,
přičemž dílo je specifikováno Výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 vyhlášení
veřejné soutěže.

3.

Zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy:
3.1. Místo plnění – katastrální území a obec Moravské Budějovice.
3.2. Doba plnění – lhůta stanovená pro provedení díla (tedy dokončení a předání):
do 29.11.2019.
3.3. Záruka za jakost díla: dílo bude záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a
zachová si obvyklé vlastnosti.
3.4. Záruční doba: 24 měsíců.

4.

Určení způsobu podávání nabídek a jejich obsahu:
4.1. Nabídku podá navrhovatel písemně v listinné formě v jednom vyhotovení.
4.2. Nabídka musí být v českém jazyce, čitelná, nesmí obsahovat přepisy a opravy chyb,
které by vzbuzovaly pochybnost o jejím obsahu.
4.3. Pro podání nabídky musí navrhovatel využít Formulář k podání nabídky, který tvoří
Přílohu č. 3 vyhlášení veřejné soutěže. Formulář k podání nabídky tedy musí obsahovat
označení Veřejná soutěž č. 201901, identifikační údaje navrhovatele, nabízenou výši
ceny díla, nabídka musí být podepsána a datována.
4.4. Nabídka musí být doručena na adresu sídla vyhlašovatele v zalepené obálce
s označením „Veřejná soutěž č. 201901“.
4.5. Nabídka musí obsahovat:
4.5.1. Vyplněný Formulář k podání nabídky, který tvoří Přílohu č. 3 vyhlášení veřejné
soutěže.
4.5.2. Vyplněný Výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 vyhlášení veřejné soutěže, ze

kterého bude zřejmá cena jednotlivých položek díla a způsob určení celkové
cena díla.
5.

Určení lhůty, do které lze nabídky podat:
5.1. do 12:00 hod. 17.06.2019.
5.2. Do veřejné soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě stanovené
v podmínkách soutěže.

6.

Určení lhůty pro oznámení vybrané nabídky:
6.1. do 21.06.2019.

7.

Způsob výběru nabídky:
7.1. Vyhlašovatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje.

8.

Vyhlašovatel si výslovně vyhrazuje, že může uveřejněné podmínky veřejné soutěže měnit
nebo veřejnou soutěž zrušit.

9.

Vyhlašovatel zahrne nabídku do soutěže, odpovídá-li její obsah uveřejněným podmínkám
veřejné soutěže, podmínky veřejné soutěže nepřipouštějí odchylku v jakémkoliv rozsahu.

10. Podmínky veřejné soutěže nepřiznávají navrhovateli právo na náhradu nákladů spojených s
účastí na veřejné soutěži.
11. Podanou nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro
předkládání nabídek. Podmínky veřejné soutěže tímto určují, že nabídku nelze změnit nebo
doplnit. Podmínky veřejné soutěže tímto vylučují, že lze provést opravu chyb vzniklých při
vyhotovení nabídky.
12. Vyhlašovatel si tímto výslovně vyhrazuje, že může odmítnout všechny předložené nabídky
do veřejné soutěže.
13. Vyhlašovatel vyrozumí po ukončení veřejné soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli,
že jejich nabídky odmítl, a to emailovou zprávou odeslanou ve lhůtě do 21.06.2019 na adresu
uvedenou ve Formuláři k podání nabídky.
14. Vyhlašovatel oznámí vybranou nabídku navrhovateli, který v soutěži uspěl, a to emailovou
zprávou odeslanou ve lhůtě do 21.06.2019 na adresu uvedenou ve Formuláři k podání
nabídky. V případě, že vyhlašovatel tuto lhůtu poruší, není navrhovatel podanou nabídkou
vázán, pokud do tří pracovních dnů sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako
opožděné. Smlouva o dílo bude úspěšnému navrhovateli předložena vyhlašovatelem po
ukončení veřejné soutěže ve lhůtě do 28.06.2019. V případě, že vyhlašovatel tuto lhůtu
poruší, není navrhovatel podanou nabídkou vázán. Úspěšný navrhovatel je povinen smlouvu
o dílo opatřit svým podpisem a vrátit zpět do dispozice vyhlašovatele ve lhůtě do 08.07.2019.
V případě, že navrhovatel tuto lhůtu poruší, není vyhlašovatel vybranou nabídkou vázán.
15. Přílohy k vyhlášení veřejné soutěže č. 201901 jsou k dispozici na webových stránkách
vyhlašovatele www.tsmb.cz v sekci Aktuality:
15.1. Příloha č. 1: Návrh Smlouvy o dílo.
15.2. Příloha č. 2: Výkaz výměr, který se skládá z Přílohy č. 2a Výkaz výměr 01 –
ul. St. Slavíka, Přílohy č. 2b Výkaz výměr 02 – ul. U Mastníka, Přílohy č. 2c Výkaz
výměr 03 – ul. Šafaříkova, Přílohy č. 2d Výkaz výměr 04 – Vstup do mateřské
školky, Přílohy č. 2e Výkaz výměr 05 – ul. Urbánkova za KPS, Přílohy č. 2f Výkaz

výměr 06 – ul. Komenského, Přílohy
P
č. 2g Výkaz výměr 07 – ul. Husova.
Husova
15.3. Příloha č. 3: Formulář k podání nabídky.
Moravské Budějovice dne 03.06
06.2019

TSMB s.r.o.
Ing. František Kuchta, jednatel

