Obec
HRADIŠTKO
Chovatelů 500, PSČ 252 09

INFORMACE
o zahájení zadávacího řízení
Obec Hradištko, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, uveřejnil na svém PROFILU
ZADAVATELE níže uvedenou Výzvu včetně celé Zadávací
dokumentace. Zadavatel současně, v souladu s citovaným zákonem,
obeslal touto Výzvou 5 vytipovaných dodavatelů. Znění Výzvy
uvádíme.

VÝZVA
k podání nabídky a doložení kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Základní školy Hradištko,
stavební objekt na p. st. 13, č.p.33 – přístavba a nástavba“
Předmět VZ
Jedná se o změnu dokončené stavby – nástavbu a přístavbu levé části budovy stávající ZŠ.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v celém rozsahu je umístěna na PROFILU zadavatele:
http://hradistko.profilzadavatele.cz/
Lhůta pro doručení nabídek:
a) končí:
b) termín otevírání obálek s nabídkami:

7. listopadu 2018 v 16:00 hodin
7. listopadu 2018 v 16:00 hodin
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NABÍDKY, DLE SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, JE MOŽNO PODAT POUZE ELEKTRONICKY
PROSTŘEDNICTVÍM

NÁRODNÍHO

ELEKTRONICKÉHO

HRADIŠTKO VEDENA V REGISTRU ZADAVATELŮ (viz

NÁSTROJE

(NEN,

KDE

JE

OBEC

odkaz níže)

https://nen.nipez.cz/registrzadavatelu/registrzakladniudajezadavatelem440829420/registrzakladniudaje-440829420
Upozorňujeme, že pro podání nabídky v NEN musí být uchazeč v tomto registru
registrován.
Hodnotící kritéria:
Zadavatel stanovil 1 hodnotící kritérium dle § 114 odst. 2, věta druhá zákona, tj. podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena je nabídková cena bez DPH.
Předpokládaná výše nabídkové ceny:
Předpokládaná cena zakázky činí 26 300 000,- Kč bez DPH.
Maximální lhůta plnění:
Stavba bude prováděna ve dvou etapách:
Zadavatel uvolní prostory pro realizaci I. etapy prací v pondělí 4. března 2019. Tento termín
uveďte do SOD jako termín předání staveniště a zahájení plnění. Dodavatel provede I. etapu do 31. července 2019 včetně revizních zpráv, prohlášení o shodě a dalších listin, které jsou
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro užívání této I. etapy.
Dodavatel provede celý rozsah předmětu této VZ nejpozději do 15. listopadu 2019.

___________________________
Antonín Merta, starosta, v.r.
Obec Hradištko
18. října 2018
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