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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Název zadavatele:     Obec  Kostelec u Holešova 
Sídlo:          768 43 Kostelec u Holešova č. p. 58 
Právní forma:   územně samosprávní celek 
Zastoupený:   ing. Petrem Hlobilem, starostou obce 
IČ:     00287342 
 
  

Název veřejné zakázky:  

Výběr zhotovitele pro projekt „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u 
Holešova“ 

 

V Kostelci u Holešova, dne  ……………………. 2016 

 

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výše 

uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 

odst. 1 písm. f) ve spojení s § 25 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění (dále jen „zákon“).  

Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení a 

podmínkách plnění spolu s požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace obsahuje zadávací 

dokumentace, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. 

Tato písemná výzva je uveřejněna na profilu zadavatele dle § 38 odst. 2 zákona po celou dobu trvání 

lhůty pro podání nabídek. 

Na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287342 je uveřejněna 
v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 zákona textová část zadávací dokumentace.  

Zadavatel si dle § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a dle § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit na 
profilu zadavatele případné  „Rozhodnutí o vyloučení uchazeče“ a „Oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky“. Toto rozhodnutí či oznámení se považují za doručené všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 

Lhůta pro podání nabídek:   Datum: ………………… 2016   Hodina: 09.00 hod. 

 

Adresa pro podání nabídek: STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov 
 
Kontaktní osoba  pro zaslání žádosti o kompletní zadávací dokumentaci a  oprávněná převzít nabídku 
je pí. Marcela Prošková, tel. +420 723 789 023,  e-mail: m.proskova@stilt.cz 

 

S pozdravem 
 
 

………………………………………………. 

Ing. Petr Hlobil – starosta obce 

 

Příloha:     

Zadávací dokumentace 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287342/

