VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka malého rozsahu

1 Zadavatel
Název zadavatele:

Město Vysoké Veselí

Sídlo:

Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí

IČ:

00272418

DIČ:

neplátce

e-mail:

vysoke.veseli@quick.cz

Tel.:

+420 493 592 204/+420 607 844 952

Kontaktní osoba:

Luboš Holman – starosta obce

2 Název, druh zakázky, popis předmětu zakázky
Název zakázky:

Zateplení budovy obecního úřadu

Kategorie zakázky:

Zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je budova obecního úřadu, konstrukce
neodpovídá současným tepelně technickým parametrům,
budova je mimořádně nehospodárná, zateplením budovy
dojde k úspoře provozních nákladů a snížení energetické
náročnosti.
3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.019.159 Kč bez DPH.

4 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč doloží doklady uvedené v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů
a technických kvalifikačních předpokladů.
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5 Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídka musí být zaslána písemně v českém jazyce nejpozději do 04.07.2013 na adresu:
Město Vysoké Veselí
Luboš Holman
Mírové náměstí 9
507 03 Vysoké Veselí.

6 Hodnotící kritérium pro zadání zakázky
Nabídky budou hodnoceny dle jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

7 Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno:

Luboš Holman, starosta

e-mail:

vysoke.veseli@quick.cz

telefon:

+420 493 592 204/+420 607 844 952

8 Informace o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce si lze vyžádat písemně u výše uvedené kontaktní
osoby zadavatele veřejné zakázky.
Projektovou část zadávací dokumentace lze získat a vyzvednout na základě předchozí
písemné žádosti u výše uvedené kontaktní osoby.
Zadávací dokumentace včetně všech jejich příloh je závazným podkladem k vypracování
nabídky a uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, tak jak je stanoveno
v zadávací dokumentaci včetně příloh.
9 Informace o uveřejnění výzvy
Výzva k podání nabídek bude uveřejněna na úřední desce a webových stránkách města
od 18.06.2013 do 04.07.2013

Ve Vysokém Veselí dne 17.06.2013

........................................
Luboš Holman, starosta
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