Výzva k podání nabídky
pro účely projektu
„Úspory energie objektu občanské vybavenosti obce Patokryje“,
na zakázku „Občanská vybavenost Patokryje“
Vážení,

.

obracíme se na Vás s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen
veřejná zakázka). V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační
program Životní prostředí a předpisem Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy
pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“)

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Adresa:
IČ:
Zastoupena:
Tel:
E-mail:
Web:

Obec Patokryje
Patokryje 35, 434 01 Most
00266124
Karlem Řehákem, starostou obce
+420 476 118 232
starosta@patorkyje.cz
http://www.patokryje.cz/

Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel:
Mobil:
E-mail:

Karel Řehák
Patokryje 35, 434 01 Most
+420 476 118 232
+420 603 428 554
starosta@patorkyje.cz

2. Název a popis předmětu zakázky
Název zakázky: „Občanská vybavenost Patokryje“
Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem,
jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 2.2 Zadávací dokumentace,
respektive v Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr, které tvoří její přílohy, pro projekt „Úspory
energie objektu občanské vybavenosti obce Patokryje“, číslo projektu 17504455, který byl schválen
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k spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor
energie.
Charakteristika veřejné zakázky je dána zpracovanou projektovou dokumentací, ve které jsou
popsány stavební práce související s realizací úspor energie na vytápění objektu občanské vybavenosti,
čp. 138 Patokryje.
3. Maximální cena bez DPH
Maximální cena zakázky je 2 200 000,- Kč bez DPH
4. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídek končí ke dni: 2.4.2013 v 16:00 hodin
Vaši nabídku nám doručte na adresu: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most
5. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků:
- dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením,
viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením příslušných
dokumentů v prosté kopii (výpis z obchodního rejstříku příp. jiné evidence, doklad o oprávnění
k podnikání)
- zadavatel požaduje splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů: seznam
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (alespoň 3 významných
zakázek, které mají obdobný charakter s předmětem plnění zakázky v hodnotě minimálně
1.100.000,- Kč) a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací (v prosté kopii).
Bližší informace ke kvalifikačním požadavkům naleznete v Zadávací dokumentaci.
6. Jazyk zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
7. Zadávací dokumentace
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