Obec Vedrovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku malého rozsahu zadávanou podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP verze ke dni 06.10.2014, účinná ke dni 06.10.2014, mimo Zákon o veřejných zakázkách
Název zakázky: „Zlepšování tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 - KD Vedrovice“
Název zadavatele: Obec Vedrovice
Sídlo zadavatele: Vedrovice 326, 671 75 pošta: Loděnice u Mor. Krumlova
IČ: 00293741
Zastoupený: Richard Janderka, starosta obce
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Zásadními pracemi v rámci stavebních
úprav jsou především zatepleni obvodového pláště a úpravy a zateplení střešní konstrukce, výměna
otvorových výplní. Předmětem plnění jsou i související práce, spočívající zejména ve výměně klempířských
a doplňkových kovových konstrukcí a drobné stavební práce.
Klasifikace veřejné zakázky dle CPV:
45212000-6 Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace.
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Po zaslání přihlášky do výběrového řízení na webovou adresu obce Vedrovice starosta@vedrovice.cz pro
výše uvedenou akci „Zlepšování tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 - KD Vedrovice“, bude
jednotlivým uchazečům zaslaná zadávací dokumentace v elektronické podobě.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
• činí 5 538 tis. Kč bez DPH
Zakázka malého rozsahu bude zadána podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP verze ke dni 06.10.2014, účinná ke dni 06.10.2014, mimo Zákon o veřejných zakázkách.
Subjekt pověřený činnostmi zadavatele:

RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.

IČ:

268 96 982

Sídlo:

U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče

Pracoviště:

Vladislav 92, 675 01 Vladislav

Kontaktní osoba:

Ing. Miloslav Horníček

Telefon:
E-mail:

604 273 593
hornicek@renvodin.cz

Místo pro podání nabídek
Sídlo zadavatele Vedrovice 326, 671 75 pošta: Loděnice u Mor. Krumlova
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 07.01.2015 do 14:00 hodin
Kvalifikace dodavatelů
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve formě čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje
tj. jak je současně uvedeno v zadávací dokumentaci čl. 9.
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Hodnotící kriteria:
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v cenové nabídce ve smlouvě o dílo.
Způsob financování:
Předmět zakázky je spolufinancován v rámci žádosti o dotaci z programu OPŽP, podoblasti realizace
úspor energie.
Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Ve Vedrovicích dne 22.12.2014

Richard Janderka, starosta obce
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