Výzva k podání nabídky
Město Třemošnice, zadavatel zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Vás vyzývá k podání
souhrnné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Modernizace hygienického zázemí ZŠ
Třemošnice,
I. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Město Třemošnice
Sídlo:
Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
IČ:
00271071
Statutární orgán:
Ing. Miroslav Bubeník
Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Bubeník
Tel.:
603886983
E-mail:
bubenik@tremosnice.cz
II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Název:
Modernizace hygienického zázemí ZŠ Třemošnice
Druh veřejné zakázky:
VZMR
Místo plnění:
Třemošnice
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky:
3 951 910,- Kč bez DPH
Obsah předmětu zakázky /stručný popis/:
Stavební úpravy sociálního zázemí 1. stupně ZŠ ve třech podlažích.
Dílo bude zhotoveno dle technických podkladů, projektové dokumentace a dle vyjádření příslušných
úřadů: odpovědný projektant Ing. arch. Ondřej Rychnovský, dílo nevyžaduje vyjádření stavebního
úřadu
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení plnění zakázky:
Předpokládané ukončení plnění zakázky:

1. 7. 2021
31. 8. 2021

Minimální záruční lhůta je stanovena na 60 měsíců.
III. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí výzvy.
IV. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce, v jednom originále ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Modernizace hygienického zázemí ZŠ Třemošnice - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na níž je možné případně zaslat oznámení o tom, že nabídka nebyla podána ve lhůtě pro podání
nabídek.
Místo konání jednání, datum, hodina:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy.
Datum a hodina pro předložení nabídek:
1. 4. 2021 do 10.00 hod.
Adresa pro zasílání nabídek:
Městský úřad, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
V. Údaje o hodnotících kritériích
Kritérium pro zadání zakázky:
Nejnižší cenová nabídka.
Dodavatel ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
Předmětem hodnocení bude celková cena bez DPH.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena musí být platná po celou dobu trvání zakázky.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:
− prostá kopie oprávnění k podnikání v příslušném oboru odpovídající plnění předmětu zakázky
dle zákona v platném znění
− čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písmeno a), b), c), d), e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění
− doložení min. 2 referenčních děl za posledních 5 let obdobného technického charakteru a
obdobné hodnoty zakázky
VII. Ostatní údaje
Všichni dodavatelé předkládají své nabídky bezplatně.
Obchodní, platební a technické podmínky jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout, a to bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli toto zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.

V Třemošnici, dne 15.3.2021

Ing. Miroslav
Bubeník

Podepsal Ing. Miroslav Bubeník
DN: cn=Ing. Miroslav Bubeník, c=CZ,
o=Město Třemošnice, ou=911,
email=bubenik@tremosnice.cz
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Třemošnice
Datum: 2021.03.15 10:05:27 +01'00'

Ing. Miroslav Bubeník, starosta

Příloha:
Zadávací dokumentace

