Dle seznamu oslovených
Zastupující Obec Tuchlovice
na základě plné moci
V Ústí nad Labem 7.9 2018

VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
TUCHLOVICE“
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v
platném znění (dále jen zákon)
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
Pověřená osoba zadavatele a kontaktní osoba (administrátor zadávacího řízení):
Ing. Alexandra Vrbová
Sídlo:
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
Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a vyzvat Vás k účasti v zadávacím řízení na dodavatele výše
uvedené veřejné zakázky.
Přílohou Vám poskytujeme Základní informace o Veřejné zakázce.
V případě, že o veřejnou zakázku máte zájem, okamžitě nás kontaktujte na: 737 262 684 nebo Mail:
alex.vrba@gmail.com
Zadávací dokumentace včetně příloh pro zpracování nabídky Vám bude zaslána elektronicky.

Děkujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Předpokládaný objem veřejné zakázky: zadavatel neuvádí
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce
Tuchlovice s podporou z dotačního titulu: – IROP
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro realizaci
ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHLOVICE na základě „STUDIE“ (příloha ZD)
Projektová dokumentace bude zpracována postupně v úrovni:
DSP (dokumentace pro vydání společného povolení)
DPS (dokumentace pro provádění stavby)
Položkový rozpočet pro zadání veřejné zakázky
Veškeré nezbytné průzkumy a zaměření pro zpracování projektové dokumentace
Komplexní inženýrská činnost: Pro vydání územního rozhodnutí
Pro vydání stavebního povolení
Součinnost při výběru dodavatele (účast na místním šetření, odborné zastoupení v hodnotící komisi,
spolupráce při dotazech účastníků soutěže, apod.)
Autorský dozor v průběhu realizace
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu – zrychlené řízení (je nutné připravit včas žádost o
dotaci – do 15.10 2018)
Termín plnění – max. do 30.9 2018 předání dokumentace pro společné povolení stavby, včetně
rámcového rozpočtu a potvrzení o podání žádosti o společné povolení na stavební úřad
Lhůta pro doručení nabídek
Otevírání obálek

17.9 2018 v 9:00 hodin
17.9 2018 v 9:05 hodin

Kvalifikace a požadavky zadavatele
Uvedeny v Zadávací dokumentaci

Hodnotící kritérium – Ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
1.
Nabídková cena v Kč bez DPH
váha 80%
2.
Délka doby dodání
váha 20%
(dobou dodání je myšleno dokončení DSP a požádání o vydání společného povolení stavby)
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