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Zastupující Obec Tuchlovice 
na základě Plné moci 
  

Datum výzvy:  4.5.2016 

 

VÝZVA 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém 

řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a 

montáž 

mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platné znění 

  

„FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRO BAZÉN TUCHLOVICE“  

 
Vážení dodavatelé,  
V souladu s § 6, 18 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), 
Vás vyzýváme k účasti v zadávacím řízení na dodavatele výše uvedené zakázky.  
 
VEŘEJNÝ ZADAVATEL  
Název:   OBEC TUCHLOVICE   
Sídlo:    U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice   
Zastoupený:  Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 
IČ:    00235041 
DIČ:    CZ00235041     
tel.:    312 657 020 
mob.:    725 827 160 
E-mail     obecniurad@ou-tuchlovice.cz  
 
Organizace zadávacího řízení:    
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec 
kancelář:  Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem 
IČ:   432 35 069 
Telefon:   +420 737 262 684 
Email:    alex.vrba@gmail.com  
 

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet Tuchlovice) 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. 

 

Dle seznamu oslovených        
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Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem projektu je instalace FVE na střechu budovy bazénu (směrem k tělocvičně) č.p.277, 

pozemek p.č.696/31 v rozsahu: 

 realizační projektová dokumentace včetně harmonogramu prací 

 vypracování a projednání HBZ 

 dodávka a instalace FVE na střechu objektu (panely, kabeláž, elektroinstalace) 

 provedení všech potřebných zkoušek systému dle platných norem 

 zajištění připojení FVE do distribuční soustavy ČEZ v režimu „přebytky do sítě“ 

 vyřízení veškeré administrativy s ČEZ, ERÚ, … (Inženýring) 

  

Objem veřejné zakázky: do 600 000,00 Kč bez DPH (LIMITNÍ CENA, která je zároveň hodnotou 

maximální pro podání nabídky. 

Hodnotící kritérium – EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY 
Dílčí kritéria a jejich váha: 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH       váha 65% 
2. Doba dokončení díla v týdnech       váha 10%  
3. Záruční doba v měsících       váha 15% 
4. Roční úspory el. energie v Kč       váha 10% 
 

Termín plnění:   III kvartál 2016, limitní termín dokončení – 31.8.2016 

Podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí 20.5 v 09:00 hod 
Otevírání obálek – ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
 

Kvalifikace a požadavky zadavatele 

1) základní kvalifikační kritéria - „Čestné prohlášení“  
2) Výpis z obchodního rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění  
3) seznam min. 3 obdobných prací – realizace FVE na budovách 
5) Kompletní seznam subdodavatelů 
 

Zadávací dokumentaci včetně příloh (Krycí list, Návrh SoD a VV) poskytne zadavatel zájemcům na 

základě žádosti o poskytnutí ZD, adresované: Ing Alexandra Vrbová, manažer projektů, Havířská 

346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com , Tel: 737 262 684 

Žádost bude obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje o dodavateli a kontaktní spojení 

Na žádost zájemce o veřejnou zakázku bude zadávací dokumentace odeslána elektronicky nejpozději do 

2 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezúplatně. 

Děkujeme předem za podání nabídky.                                                         

Ing.Alexandra Vrbová. 
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