VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Snížení
energetické náročnosti budovy 2. mateřské školy Březnice“ zadávané ve výběrovém řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
1.

Zadavatel

1.1

Základní údaje

Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
1.2

Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
00242004
Jiří Štěrba – starosta města

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel se v souladu s ustanovením § 151 zákona při výkonu práv a povinností podle
ustanovení zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal zastoupit jinou osobou.
Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se tohoto
zadávacího řízení.
Název:
Sídlo:
doručovací adresa společnosti:
IČ:
Kontaktní osoba:
Mobil:
E-mail:

EGF, spol. s r.o.
Sušice II, Na Tržišti 862, PSČ 342 01
Sušice II, Na Tržišti 862, PSČ 342 01
008 71 192
Ing. arch. Václav Franěk
602 333 762
franek@egf.cz

Zadavatel stanovil podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu tak, aby dodržel zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona.
Zakázka není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této zakázce použije terminologii
zákona, případně jeho část v přímé citaci. Zadavatel se v této zadávací dokumentaci odkazuje
v některých ustanoveních na zákon. Tyto odkazy jsou užívány s cílem přesně specifikovat
požadavky zadavatele. Na výběrové řízení se neaplikují ostatní, zde neuvedená, ustanovení
zákona. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávacích podmínek vymezují
závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý dodavatel povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.
Výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při
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zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve Výzvě, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
Uchazečem se stává osoba, která řádně prokáže splnění kvalifikačních předpokladů a dalších
podmínek stanovených touto zadávací dokumentací a předloží zadavateli nabídku.
2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Snížení energetické náročnosti
budovy 2. mateřské školy Březnice“.
Stavební úpravy budovy 2. mateřské školy řeší zateplení obvodových konstrukcí (stěn, stropů
a střech) ve dvou západních křídlech objektu a výměnu původních oken a dveří.
Rekonstruovaná bude terasa včetně zastřešení a ostatní zpevněné plochy. Bude zachován
půdorysný tvar i výška objektu.
Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací
dokumentaci požadováno jinak a musí být schváleny pro použití v ČR.
3.

Přístup k Zadávací dokumentaci

Všichni oslovení zájemci obdrželi zadávací podmínky jako přílohu Výzvy pro podání nabídek.
Zájemce o veřejnou zakázku je oprávněn pověřenou osobu zadavatele písemně požádat
o poskytnutí Zadávací dokumentace. Písemné žádosti o zadávací dokumentaci je možné
zaslat na adresu: EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice II.
Kontaktní osoba je Ing. arch. Václav Franěk. Objednávky e-mailem budou vzhledem k novele
zákona akceptovány pouze s elektronickým podpisem.
Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace
Na základě ustanovení § 48 odst. 7 zákona požaduje zadavatel veřejné zakázky úhradu
nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace:
-

Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace: 300,- Kč bez DPH.

-

Platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace: Úhrada nákladů
za reprodukci bude provedena v hotovosti při odebrání zadávací dokumentace.

Pokud bude zadávací dokumentace odeslána Českou poštou, je k ceně za reprodukci
připočítaná cena za balné a poštovné ve výši 120,- Kč. Úhrada bude provedena formou
dobírky.
4.

Kvalifikace dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace a doba prokazování splnění
kvalifikace

viz. zadávací dokumentace
5.

Hodnocení nabídek

viz. zadávací dokumentace
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6.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 14. 03. 2014 od 14:00 hodin v případě výslovného
požadavku zájemců. Požadavek musí být vznesen písemně nejpozději do 12. 03. 2014
kontaktní osobě pověřené osoby.
7.

Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k těmto zadávacím
podmínkám. Zadavatel poskytne odpovědi na řádně podané písemné dotazy dle zákona.
Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Kontaktní osoba k podání žádosti o dodatečné informace je Ing. arch. Václav Franěk za
společnost EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice II.
8.

Termín a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 03. 2014 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí
doručení nabídky na doručovací adresu pověřené osoby. Za včasné doručení odpovídá
uchazeč.
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
a) Zasílají se doporučeně na doručovací adresu pověřené osoby.
b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese.
Obálka bude řádně uzavřena (v uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému
předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: “VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA“ s uvedením názvu veřejné zakázky a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí
být uvedena adresa zájemce, na níž je možné v souladu s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.

V Březnici dne 4. 3. 2014

Za zadavatele Ing. arch. Václav Franěk

…………………………………………….
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