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pÍsrrrrNÁ vÝzv,A r PoDÁNÍ NABÍDKY a r pnorÁzÁM rvALIFIKÁcE
kveřeiné zákázc€ malého rozsahu Ía stat€bní prác€ zadané dle závazných polqnů přo žadatele a přÍjemce

ooaooiv v opŽp a z6y^zných postupů pro zadá\'ání z^kázek spolufinancováných ze zdřojů EU'
i."i,raáii.i.r' pod áplikaci Záiona'č. rJi/20ó6 sb., o veřejných zákízkách, Y programovém obdolrí 2007

2013.

Druh z*dávacího řizeníl
veřeiné zakázka malébo ro^ahu II' katogorie na stavební pn'ce

Nejedná se o zadávrci iizenldlezakona č. 1372006 sb'

ooTělocvična u školy v obci Zámé|*

obec Záměl
záfiěl158' 5|'7 43 ZáLllléI
2',75531
Josef Novotný' starosta obce
obeczam€l@obeczamel'cz
http://www.obeczamel.cz
+420 494 546 2r1 , +420'.724 183 256

lng' Jitka Pllšti1ová
TENDRA spol. s r.o.
Legionářů 72lt5, 276 01 Mělník
01820265
c201a20265
i ťle-i!ez2 k41!!Q!.,!]n..i.c 1

+420 3r3 035 219, +420 607 059 266

Doba plnění veřejtré zlkázky:
PŤedpokládané datum zahájení stavebníchprací:
Předpok]ádané dafum ukonč€ní stavebních prací:

Předpoktádaná celková hodnota zakázky b€z DPI'|

t. srpna 2014
30, záíÍ2Í]14

2'3 mil. Kč bez DPH

Název prciefuu: ''Ídocviéna u štoly v ohci záfrěl"
P4]e1 l bLde spa'dnná,cann Eýipsio, -', - r**. so*'-' " siat4]fr íandeq !nÓÚ'\o Drc lŤd: cP

Ý Áňci opemčniha pagramu Žiýatní pb,třetlÍ

I. Identifikační údaie veřeiného zadavatele

Název zadavatele:
síd]o zadavatele:
tČ:
osoba opŤávněná jednal:

Email:

Telefon:

Kontaktní osoba:

tČ:
DIČ:
E-rnail:

Telefonl

lI_ DrUh a Dř€dmět veřeiné zakázkv
Název veř€jné zakázky: ,'Tělocvičná u školy v obci ZáměI"

Dřuh Yeřejné zakázky: Veřejná zakázka ma]ého rozsahu II' katego e ' stavební práce

N€jedná se o zadávaci řízeni dle zákona č' 13712006 sb'

Předmět veřejné zakázkyI
zateplení obj€ktu

- zatep]eni obvodových stěn'

- \.ýměna dosud ne\Yměněných oken.

Kód cPv zakázky:
- 452 1 1 1 00-0 stavební úpra\ry domu

Mi.to ntneoi.to ptneoi verejne 
"uúzky: 

Tělocvična záměl 1 26, 5I'Í 43 ZálněI
Proh|áku mís ;lněni veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čís1e obce +420 494 546 21I' +420 '724 I83 256
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Iv. Poskytnutí zadávací dokumentace
ffi1utazdarmae-naiLemnaák1aděp1semnéŽádosti'kierábudenrít
náleŽjtosti objednávky' zaslané kontaktnÍ osoběna: enail; verejnezakazky@tendÍa'cz

adresal lng' Jitka tlisiilová, TENDRA spol' s I.o., Legionáíů 72l15,276 01 Mě]ník

Zadávací dokumentace bude poslg/tnuta v elektronjcké podobě zdarná'

Dodatečnéinfořnac€kzadávacÍdokumentacibudouposkýovanynazákladěpis€mnéŽádostizaslanékontaktni
osobě zarlavate]e na email ver€jnezakazky@tendÍa-cz n€jpozději 5 praco\'nÍch dnů před uplynutím lbůty pro podání

nabÍdek'

v. Lhůta a místo Dro Dodání nabídek

7.5.2011
23,5.2014 v 11:00 hod

6:30 ]7:00;út apá ó:30 14]30;

vázánost nabídkyje ó0 dni ode dne skončení lhůty pío podáni aabídky'

vI. Požadavky na Drokízání sDlnění kvaliÍikace

PoŽadavky na plokázání splněni kvalifikacejsou uvedeny V zadávací dokumentaci'

\{I.. omezení subdodavat€lů
Ž-6u*t"] .á u ú'y'ru 

'i ',y'r'udit 
poŽadavek, že u.čitá věcně vymezenáčást plněni předmětu veřejné zakázky

n€smÍ bý! p1něna slLbdodavate]em - více v zadávaci dokumentaci.

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podánJ nabídek|

konec běhu lhůty pro podáni nabíd€k:

MÍsto: oÚ Záněl. Záměl l58.5l7 4] Zámě]

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, ku'mí sluŽbou nebo osobně v po a ý:
čt: 6:30 15:00 hodin.

lita ílhů uchaz mi nabídkaVIII. Zadáv
DéLka zadávacizadávací lhůiy činÍ 90 kalendářnich {tnů. Zadávací 1hůta začíná běŽet okamŽikem

nabjdek a končí dnem doručení oznánení zadavatele o qiběru nejvhodnějšJ nabÍdky'

v Zámě]i dne 7'5'20]4

skončení ]hůB, pro podáni

Íi1w\l.no l't aq

Ně]eÝ prcjeku: ''Íétocýi.na u skotý ý Óbci záněť'
Póe Dúlle ýafuhnanco\ér r';Nio, aL r-a"- so,a,: 

"^, " 'lél4'4 
ú' den 2lúh na Pa eo' ( P

v Éfro ape? n'ho praÉ nÚ Žna : p4!4a'

OEEC
zámět

5í7 'j3 p' Potštejn
ICO:275 531


