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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA
STAVEBNÍ PRÁCE
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 vyhlašuje v souladu s § 12
odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), výše uvedená zakázka nespadá dále pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, a v souladu s Pravidly stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek (P/42), veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce na zajištění akce:
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I.

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M.
Horákové 1720

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
(ve věcech technických)
tel./e-mail:

Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy
70943842
CZ70943842
Ing. Miroslav Máška
777171940/ mir.m@tiscali.cz

Osobou pověřenou Zadavatelem k provádění jednotlivých úkonů týkajících se této veřejné zakázky na
základě příkazní smlouvy je:
Název:
IČ:
Korespondenční adresa:
kontaktní osoba:
(ve věcech Veřejné zakázky)

MZ TENDER s.r.o.
280 98 561
Chelčického 52, 397 01 Písek
Pavel Zabranský
tel.: 603 813 992
e-mail: zabransky@mztender.eu

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce dle projektové dokumentace
(příloha č.3) „Energetické úspory na budově 16.MŠ, Písek – doprovodné akce – 2. etapa“
vypracované firmou František Kasík – PROJKA, Mukařovského 2301, 39701 Písek. Bude provedena
2. etapa doprovodných akcí – SO01,SO02 a SO04 Zpevněné plochy na 16. MŠ v Písku.
Dílo bude provedeno včetně všech stavebních prací nezbytných k provedení předmětu zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky Kč 1,033 mil. bez DPH.
Klasifikace dle CPV 45000000-7 Stavební práce
III. Místo a doba plnění:
Místem plnění jsou venkovní plochy v areálu školy. Doba plnění: 9.7. – 7.8. a od 20.8. - 26.8.2016.
IV. Požadovaný obsah nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
V. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek:
Viz. Závazný návrh smlouvy o dílo.
VI. Technické podmínky:
Požadavky na prokázání jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
VII. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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VIII. Údaje o hodnotících kritériích:
Nejnižší nabídková cena.
IX. Způsob a místo podávání nabídek:
Nabídky se podávají v českém jazyce. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.5.2016 ve 12.00
hodin.
Místo podání nabídek: Šobrova 2070, 39701 Písek
.
X. Další požadavky a podmínky
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
XI. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je přílohou výzvy.
Je zveřejněna na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9dd00af9-5e0d-4498-ad5d-43314fb4ce47
a na webu školy.
V Písku 2. května 2016

Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek
……………………………….
podpis

