Veřejná zakázka:

Zateplení budovy bývalé školy – obec Stříbřec
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA AKCI :

„Zateplení budovy bývalé školy – obec Stříbřec“
Zadavatel:
Obec Stříbřec
se sídlem:

Stříbřec 149
378 18 Stříbřec

IČ:

00247529

jejímž jménem jedná:

Jan Zimmel, starosta obce Stříbřec

Subjekt zastupující zadavatele:
Axiom engineering s.r.o.
se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice
IČ: 28855230 DIČ: CZ28855230
zastoupený: ing. Jan Limberský, jednatel
mobil: 777 608 869, E-mail: limbersky@axiomcz.eu
vyzývá k účasti ve výběrovém řízení na akci „Zateplení budovy bývalé školy-obec Stříbřec“
Stručný popis stavby :
(vychází z projektové dokumentace a ostatních dokladů, které jsou přílohou)
provedení zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna
stávajících výplní otvorů za nové, tepelně izolační zateplení podlahy půdy.
Termín realizace :
Předpokládané zahájení:

1.9.2015

Předpokládané ukončení:

30.10.2015

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

1 650 000 Kč

Místo provedení zakázky :

Stříbřec č.p 55, stavební parcela č. 47, kat. úz 547247,

Kontaktní osoba zadavatele :

Jan Zimmel, starosta obce Stříbřec
723 722 943, e-mail obec @stribrec.cz

Veřejná zakázka:

Zateplení budovy bývalé školy – obec Stříbřec
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

Termín pro podání nabídky :

do 20.8.2015 do 12:00 hod.

Místo a způsob podání nabídky : Uchazeč předloží na adresu zadavatele (obec Stříbřec,
Stříbřec 149,378 18 Stříbřec) nabídku v českém jazyce v uzavřené obálce v jednom tištěném
vyhotovení a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo
xls. Veškeré listy nabídky musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. svázány do jednotného
celku a na přelepu opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). Obálka s nabídkou bude
opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena nápisem: „NEOTVÍRAT –
„Zateplení budovy bývalé školy-obec Stříbřec“. Každé doručené nabídce bude přiděleno
pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení.
Základní hodnotící kriterium :

ekonomická výhodnost nabídky

Termín otevírání obálek :

20.8.2015 ve 13:00 hod v sídle zadavatele (neveřejné)

Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
Zadávací dokumentaci včetně veškerých příloh je možné v elektronické podobě obdržet na
níže uvedeném odkazu.
http://www.uschovna.cz/zasilka/FR5953NP8PWH9SY3-YVU
Přílohy :
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – Referenční list
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení – Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
Příloha č. 8 – Krycí list nabídky
Příloha č. 9 – návrh Smlouvy o dílo
V obci Stříbřec, dne 5.8.2015

Jan Zimmel
Starosta obce Stříbřec

