
Obec Radošovice
Radošovice, Radošovice 6, PSČ: 386 01 Strakonice

IČ: 00251739; DIČ: CZ00251739

Doporučenou poštou Určeno
dodavatelům vyzvaným k podání nabídky
(dle seznamu uloženého u zadavatele
jako součást dokumentace o zadání zakázky)

Radošovice 09.12.2016
_______ _______

Zadání veřejné zakázky - stavební práce

Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice
Zakázka financovaná s podporou FS - akce Operačního programu Životní prostředí

Oznámení zadávacího řízení: Výzva zadavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Oznamuji Vám, že obec Radošovice jako veřejný zadavatel touto výzvou zahajuje jednoduché řízení k zadání zakázky dle pravidel OPŽP mi-
mo režimu zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění k zadání níže popsané veřejné zakázky.

K zadávacímu řízení uvádím základní informace:
Název (firma): obec Radošovice
Sídlo: Radošovice 6, Radošovice, Radošovice;
386 01 Strakonice
Právní forma: 801 - územní samosprávný celek

• Identifikační údaje zadavatele

Identifikační číslo: 00251739
Zakázka na stavební práce (provedení) - s názvem:• Informace o druhu a předmětu zadávané zakázky
Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice

• Klasifikace předmětu veřejné zakázky [CPV] 45454000-4 přestavby budov
• Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci [ZD] Úplná zadávací dokumentace i výzva k podání nabídky budou uveřejněny

na profilu zadavatele po celý čas trvání lhůty pro podání nabídek.
• Lhůta a místo pro podání nabídek / možnost osobního podání Lhůta pro podávání nabídek začíná dnem 12.12.2016 a končí v 09:00 hodin

dne 04.01.2017. Nabídky lze podávat dle podmínek uvedených v ZD nej-
později do 09:00 dne 04.01.2017; místem určeným pro osobní podávání
nabídek je Obecní úřad Radošovice, podmínky podání určuje ZD.

• Způsob podání nabídek Podání nabídky je požadováno v českém jazyku, v listinné podobě a
s úplnou kopií nabídky na CD.

• Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázat základní a profesní způsobilost [§ 74 až 77].
Požadované doklady k prokázání kvalifikace specifikuje textová část ZD.

• Pravidla pro hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti ve smyslu § 114 a
následujících zákona o zadávání veřejných zakázek.
Podrobnosti o způsobu hodnocení nabídek specifikuje textová část ZD.

• Veškeré podrobnosti ke zpracování a podávání nabídek, k požadavkům na prokázání kvalifikace, k údajům o způsobu hodnocení nabídek a
všechny další potřebné podrobnější informace k zadávacímu řízení závazně pro zadávací řízení vymezují úplné zadávací podmínky, jak
[krom této výzvy k podání nabídky] jsou obsaženy v kompletní zadávací dokumentaci.

Jménem zadavatele dovoluji si Vás vyzvat k předložení nabídky na plnění této zakázky. Pokud máte zájem zúčastnit se zadávacího řízení, po-
dejte svoji nabídku podle stanovených zadávacích podmínek.

Za zadavatele (obec Radošovice)

Rudolf Slavík
starosta


