
DOPORUČENĚ  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MZe 

 

Název programu:  MZe 

Název projektu: Rekonstrukce a revitalizace nádrže Řisuty 

Název zakázky: Rekonstrukce a revitalizace nádrže Řisuty 

Předmět zakázky:  Stavební práce 
 

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle 

§ 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky 

malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva 

zemědělství a Středočeského kraje. 

 

Název příjemce (zadavatele): Obec Řisuty 

 

Sídlo zadavatele:     Řisuty 84, 273 78 Řisuty 

 

IČ příjemce (zadavatele):  00234851 

 

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Jitka Ryšavá, starostka obce 

 

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský 

 

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: 

celikovsky@tntconsulting.cz 

 

Lhůta a místo pro podání nabídky  

- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 12. 5. 2020 a končí dnem 

2. 6. 2020 v 13:00 hodin. 

- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty, a to 

v úředních hodinách zveřejněných na https://www.risuty.cz/. Nabídku lze zaslat též 

doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty. 

- Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy 

nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas 

nejlépe s několikadenním předstihem. 

 

Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 2. 6. 2020 

v 13:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec Řisuty, 

Řisuty 84, 273 78 Řisuty. 

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

Popis předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky je zbavení nádrže nánosu na úroveň původního dna a bude částečně 

opatřena novou obvodovou nábřežní zídkou, vybudování nového trojdlužového požeráku a 

sjezdu do nádrže. Více informací viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 ZD). Dotčené 

pozemky: p. p. č. 84/1, 82/6 a 82/4 v k. ú. Řisuty u Slaného.   

 

Prohlídka místa realizace: 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa realizace, protože je místo veřejně přístupné 

bez omezení. 

https://www.risuty.cz/



