VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
Zadavatel : Obec Liptál
Sídlo:
756 31 Liptál 331
IČ:
00304051
Akce :
Hasičský dům Liptál, zateplení a výměna zdroje vytápění – I.část zateplení
Zadavatel vyhlašuje dle čl.7 Směrnice MŽP č. 12/2012 a pokynů Státního Fondu životního prostředí
ČR veřejnou zakázku na akci : „Hasičský dům Liptál, zateplení a výměna zdroje vytápění“. Zadavatel
postupuje dle platných a účinných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. Nejedná se o
zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Hasičský dům Liptál, zateplení a výměna zdroje vytápění –
1.1 Název akce
I.část - zateplení
1.2 Stručný textový popis
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající
zakázky
pouze v zateplení objektu hasičského domu.
Zakázka na stavební práce – zakázka malého rozsahu
1.3 Typ veřejné zakázky
(2.kategorie) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
1.4 Místo realizace akce
Liptál č.p.408
1.5 Předpokládané termíny
zahájení:
plnění
ukončení :
1.6 Předpokládaná hodnota
1 449 527 ,- Kč bez DPH
zakázky
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
2.1 Název zadavatele
Obec Liptál
2.2 Sídlo
756 31 Liptál 331
2.3 IČ
00304051
2.4 Osoby oprávněné jednat za
Věra Dostálová, starostka obce, e-mail: starosta@liptal.cz, tel.
zadavatele
732 403 446
2.5 Kontaktní osoba ve věci
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764,
výběrového řízení
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
3.INFORMACE O MOŽNOSTECH VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1 Údaje o místě vyzvednutí a
Vítonice 51, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
vyžádání zadávací dokumentace
3.2 Kontaktní osoba pro
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764
zadávací dokumentaci
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
4.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY
4.1 Datum, hodina
.10.6.2013 do 10.00 hod.
4.2 Adresa pro podání nabídky
Liptál 331,756 31 Liptál
4.3 Jiné upřesňující údaje
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně po
telefonické dohodě termínu převzetí.
5.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení, podle vzoru, který
je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpis z obchodního rejstříku a
živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky „ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika v oboru pozemní stavby –prostá kopie

5.3 Technické kvalifikační předpoklady
* doložení seznamu řádného plnění min. 3 zakázek obdobného charakteru za 700 000,- Kč bez DPH
u každé z nich za posledních 5 let (zateplení objektů, výměna výplní otvorů) včetně osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto zakázek
6. Základní hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena bez DPH.
7. DALŠÍ POŽADAVKY
Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč držitelem osvědčení:
a) k montáži výplní stavebních otvorů z plastu,
b) pro aplikaci kontaktních zateplovacích systém (ETICS),
které hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým
výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány. Zadavatel požaduje doložit
kopie osvědčení do nabídky.
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Zadávací dokumentace včetně příloh bude na požádání poskytnuta bezplatně na CD nebo přes
úschovnu.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložení nabídky v originálu a 1 kopii!
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy
k podání nabídky
V Liptálu dne 24.5.2013
Za zadavatele
Věra Dostálová
starostka obce

