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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
veřejná zakázka s názvem:

"Realizace energetických úspor na budově základní školy v Pustějově"

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Obec Pustějov
IČ: 00600822
Sídlem: Pustějov čp. 54 PSČ 742 43
Zastoupená: Ing. Tomášem Maiwaelderern - starostou obce

Pověřená (kontaktní) osoba zadavatele:
ázev pověřené osoby: PV Fr , s.r.o.

Kontaktní adresa: Zelený pruh 1560/99, 14802 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pokorný
IČ: 25831798
Email: jiri.pokorny@pvfin.C7.
Tel: 725581 850
Předmětem plnění zakázky je: zatepleni fasády a půdy, výměna oken, výměna kotlů UT a úprava topné soustavy.
V rámci realizat'llprrijektu se opraví stávqjíd omítka. Osadí Je nová plastová okna J parapery vnitřními i vnijHmi. Csadi se novépla.rtové
a hliníkové dveře. Provede se nová dřevěná římsa pod okapem střed!} nej.rtarší části. Provede se tepelná kontaktní izolace fa.rácfy oč.
přenesení (~achování) podobi~!} Komenského na fasádě. Zateplí se minerální rohoží šikmina st/ecf?y. Osadí se upravené st/dní suody a
bromosuodně svocjy. Dále dojde k rekonstrukci a ryměl1ě zdroje tepla ajeho napojení na sláva;id ro~ocjy. orym zdrrijem tepla budou dva
plYnové kondenzalflí kotle, stávqjíd kotle budou demontovál!}. Dojde též k 1I0vému 1!Ybavmí kOle"!} - MaR. Kotle budo« slouťjt pro
1!Ytápěníohřev VZduchupřiváděného r /ZT v kucf?yni a pro ohřev teplé vocfy.

Předpokládaná hodnota zakázky je celkem: 5 707 358,- Kč bez DPH,

1Lhůta a místo pro podání nabídky: na adresu pověřené osoby zadavatele: PV FI , s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140
02 Praha 4 (9. patro) nebo lze využít podatelnu v přízemí budovy, a to do 22. 12. 2014 do 10:00 hodin. Po tomto
termínu nebude nabídka přijata.

Hodnotící kritérium: jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plněni bez
DPH.
Jazyk a forma nabídky: nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dok-umentaci. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.

Informace o typu zadávacího řízení: jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb ni práce.
Zakázka není zadávána ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon či
ZVZ). Zadavatel se však řídí ustanovením dle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP.

Podmínky získání zadávací dokumentace: zadávací dokumentace vČ. všech částí lze získat u pověřené osoby
zadavatele - společnosti PV FI , S.LO. ZD bude uchazeči zaslána poštou na CD případně emailem či přes "úschovnu",
lze sjednat též osob ni vyzvednutí na kontaktní adrese pověřené osoby zadavatele.

V Pustějově dne: 5. 12.2014
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Jméno a příjmeni osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:


