
VYZVA K PODANI NABIDEK
kveřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanovením $ 6 zákona č.13712006 Sb., zákona o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějšírch předp-isů (dále jen ,,zákon") a Závazných pokynů pro
žadatele a přijemce podpory v )PZP (dále jen ,,Metodické pokyny").

Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná mimo režim zákona. Tam kde ýzva odkazuje na
ustanovení zákona, je myšleno obdobně.

,Energetické úspory pro budovu družiny zš Lutín"

Zástupce zadavatele v zadávacím řízeni
Zadavatel ustanovil pro tuto veřejnou zakázku svého zástupce dle ustanovení $ 151 zákona, kterému
budou uchazeči směřovat veškerou koňunikaci v souvislosti se zadávacím ř2ením (žádosti o zadávací
dokumentaci, žádosti o dodatečné informace apod.)

DORUCOVACI ADRESA
IWWAL consultino' S.ř.o. g

Hulínská 1799
767 oI Kroměříž

-Zá5tupce zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti dle ustanovení $ 74 odst. 7 zákona

Pokud není v zadávacích podmínkách rnýslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která
v tomto ř2ení učiní (včetně námitek) v listinné podobě na doručovací adresu zástupce zadavatele.

II' Vvmezení předmětu zakázlg
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve formě zateplení obvodouých stěn,

ýměna ýplní otvorů (okna), zateplení střechy a to v souladu s projeKovou dokumentací, slepým
položkovým rozpočtem (ýkazem ryměr) a zadávací dokumentací' Zakázka bude dodavatelem
zabezpečena v celém rozsahu.

Klasifi kace předmětu zakázkv:
CPV kód: 45214200-2 Stavební úpravy školnfuh budov

45000000-7 Stavební práce
45454100-5 Rekonstrukce budov
44221000-5 okna, dveře a související položky

Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován z fondů EU, Státního fondu životního prostředí ČR
a státního rozpočtu prostřednictvím operačního programu životního prostředí.

Zástupce zadavatel IWWAL consultinq, s.r.o.
Sídlo Kostelanv I6L,767 01, Kroměříž
Identifikační číslo 29238935
Zastoupený Mor. Jaroslav Fránek' iednatel
Kontaktní osoba Mor. Barbora Kolouchová
Telefon + 420 776 355 335
E-mail kolouchova@iwwal.cz



III. Poskvtování zadávací dokumentace a nákladv na pořízení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace se všemi přílohami (dodatečné informace, změna zadávacích podmínek atd.)
bude zveřejněna na profilu zadavatele:

https: / /www,eqordion.cz /nabidkaGORDION /profilObeclutin

Úhrada nákladů na oořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na pořÍzení zadávací dokumentace.

Všechny náklady souvisejírcí s přípravou a podáním nabírdky hradí ýhradně příslušný dodavatel.
Zadavatel nenese odpovědnost zažádné výdaje ani ztráý jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit),
které případně utrpí dodavatel v souvislosti s návštěvami a zkoumáním místa plnění nebo jiných
aspektů zadávacího Yízení.

IV. Jazvk podané nabídky
Nabídka musí b,ýt podána v českém jazyce.

V. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabírcek končí dne 2. 6.20L4 v 10:00 hod.

Nabídka musí být doručena na doručovací adresu zástupce zadavatele.

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůý pro podání nabír.dek vždy v pracovních dnech
v době mezi 8:0o - 14:oo hod.
Poslední den lhůý budou nabídky přijímány do 10:00 hodin.

VI. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotírcím kritériem je dle ustanovení $ 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena
(cena bez DPH).

VII. Předookládaná hodnota veřejné zakázlar
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 52B 032,- Kč bez DPH.

Vyvěšeno na úřední desce p} ,"n, dobu tht|ý pro podání nabÍdek.

V Lutíně dne 15. 5.20L4


