vÝzvn r pooÁtuí Nneíory, pRoKÁzÁruí KvALIFIKACE A zaoÁvncí
DOKUMENTACE
v rámci zakénky malého rozsahu, ve smyslu § 14 odst. t, § 27 a § 31 zákonaé. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znéni pozdějšíchpředpisů., na stavebni práce:

"Zateplení ptáště ZŠProvo dín"
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Veřejný zadavatel:

obec provodín
Provodín 80
47I67 Provodín

lčo: oos 24760

zastoupená panem Jiřím Štěrbou, starostou obce

PREAMBULE
Tato výzva a zadávací dokumentace sloužíjako podklad pro vypracování nabídek účastníků
v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu, tudížse neřídízákonem č. L34l20t6 Sb., O zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon).

DENTIFl KnčruíÚ oru r ZADAVATELE
Název zadavatele:
obec provodín
Sídlo:
Provodín 80,47L 67 Provodín
Statutární zástupce: Jiří Štěrba, starosta obce
lčo:
005 24760
+42O724 I49 3O7
tel:
t

ruÁzrv A popls pŘrouĚru zAKÁzKy
Název veřeiné zakázkv:
" Zateplení pláště ZŠProvodín"

popis obnow
Budova ZŠProvodín bude zateplenapolystyrenem ě.5
Finální vrstva fasády bude v barvě - světlý okr
Bude provedeno oplechování oken v rozsahu cca 70 m
Na někte4ých místech bude provedena oprava omítek - cca15 m2
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Zatepleno bude cca 520

Ň

plochy pláště, ve stejném rozsahu bude použit finální nátěr v barvě světlý okr.
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předmět veřeiné zakázkv dle klasifikačníhočíselníkucpv

45000000-7

Stavební práce

pŘr o po rúonrtÁ HoD N oTA vE ŘEJ N ÉzN<Ázrv
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůčidodavateli vyplývající z plněníveřejné zakázky.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí476.000,00 Kč bez DPH.

Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končív úterý 3. 3. 2020 v 10:00 hod.
K nabídkám došlým po

lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží,Zadavatel je uložído spisu a obálky nejsou

otvírány.

Místo pro podání nabídkv
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovnílicence nebo osobně na adresu:

Obecní úřad Provodín, Provodín 80, 47L 67 Provodín.

úředníhodiny:

Pondělí: 8:00-16:30

Středa: 8:00-16:30

zÁrnoru í HoDNoTící rnlrÉntu vl
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem je nejnižšínabídkovou cenu bez DPH.

lNFoRMACE o zPŮsoBU zADÁVAcíHo Řízrnrí
Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízeníve smyslu zákona č. L34|2OI6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,ZVZ"), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí ustanovením § 29 zvz.

JAZYK NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci. Nabídka i veškerédalšídoklady požadované zadávacími podmínkami, musí být
předložena v českémjazyce.
KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Osobou oprávněnou

k

provádění právních úkonůve věci předmětné veřejné zakázky

pan Jiří Štěrba, starosta obce Provodín, tel: 7241,4g 307, e-mail: provodin@volnv.cz

je

PODMÍN KY POSKYTN UTÍ ZADÁVACÍ OOrU U INTACE

Textová část Zadávací dokumentace je

uveřejněna

https://www.profilzadavatele.czlprofil-zadavatele/obec-provodin

na profilu

3360/.

Přílohy výzvy:
Příloha č. 1- Zadávací dokumentace
Příloha č.2- Výkaz výměr
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5 - Čestnéprohlášení o sptnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6 - Čestnéprohlášení o ekonomické a finančnízpůsobilosti splnit zakázku

V Provodínét1,,2.2020

:iří Štěrba, starosta obce provodín
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zadavatele

