PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících
pod aplikaci Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na stavební práce.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
E-mail:
webové stránky:

Městys Častolovice
Masarykova 10, 517 50 Častolovice
00274780
Není
Mgr. Jarmilou Novohradskou, starostka městysu
+420 736 761 998
starosta@ou-castolovice.cz
http://www.ou-castolovice.cz

kontaktní osoba:
Adresa:
e-mail:
webové stránky:
telefon:

Ing. David Plíštil, Ph.D.
Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník
verejne.zakazky.dotace@snadno.eu
www.dotace.snadno.eu
+420 733 252 765, +420 313 035 219

2. Název a popis předmětu zakázky
Název předmětu zakázky:

„Zateplení sokolovny v Častolovicích“

Místo plnění veřejné zakázky:

objekt sokolovny v Častolovicích

Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané datum zahájení stavebních prací:
Předpokládané datum ukončení stavebních prací:

1. srpna 2013
15. září 2013

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující:
• Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí:
- zateplení obvodových svislých konstrukcí,
- výměna otvorů ve fasádě,
- zateplení vodorovných konstrukcí.
a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací
dokumentací.
Kód CPV zakázky: 45211100-0. Stavební úpravy domů.
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čísle úřadu městysu Častolovice +420 736 761 998.

3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
-

Rozpočet:

1,5 mil Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je uvedena bez rozpočtové rezervy. Nacenění rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané
hodnoty zakázky je povinné pro všechny uchazeče veřejné zakázky.
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

24.5.2013
11.6.2013 v 11:00 hod.

Místo pro podání nabídek: Úřad městysu Častolovice, v úřední hodiny: Po, St - 7:30 - 11:00 13:00 - 17:00,
Út, Čt - 6:30 – 11:00 13:00 – 15:00 a Pá 6:30 – 12:00.V jiné dny po telefonické dohodě na tel. +420
736 761 998.
Vázanost nabídky je 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Podrobnosti hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Jazyk nabídky
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém
jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

8. Poskytnutí zadávací dokumentace – projektová dokumentace, výkaz výměr a poskytnutí
dodatečných informací
Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti ve formě objednávky zaslané
kontaktní osobě na:
email:
verejne.zakazky.dotace@snadno.eu
adresa:
Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě zdarma.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané kontaktní
osobě e-mailem nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou
poskytnuty písemně (e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti a budou zaslány všem zájemcům,
kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, včetně přesného znění dotazu.

9. Lhůta pro podání námitek
Lhůta pro podání námitek je dle “Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP” 5 dní od doručení
informace o výsledku zadávacího řízení, příp. o vyloučení ze zadávacího řízení.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
V Častolovivích dne 24.5.2013
……….………………………
Mgr. Jarmila Novohradská
starostka obce
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