
Zadavatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

IČ: , DIČ: 

Ve dne

Název ve ejné zakázky:
Ev. číslo ve ejné zakázky:
P edm t ve ejné zakázky: x

Druh výb rového ízení:
Limit ve ejné zakázky:

Nejedná se o zadávací ízení dle Zákona o ve ejných zakázkách. V souladu s pravidly poskytovatele dotace
Vás vyzývám  k prokázání spln ní kvalifikace a k podání nabídky v ízení na dodavatele výše uvedené
ve ejné zakázky, kód CPV 

1. 

Podrobný rozsah p edm tu ve ejné zakázky - stavebních prací je uveden v projektu.

2. 

   

                        Projekt je spolufinancován z prost edků EU ĚFSě, OP ŽP

45000000-7 , 45321000-3, 45421100-5

2013156P

dle Závazných pokyn  pro žadatele a p íjemce podpory v OPŽP, ZMR 2. kategorie

Valašské Polance

stavební práce dodávky služby

11 2013

malého rozsahu

Zadávací dokumentace bude poskytnuta Ř osloveným zájemc m bezplatn , elektronicky na CD v p íloze k 
této výzv .  

P ípadným dalším zájemc m bude zadávací dokumentace poskytnuta na základ  jejich žádosti o 
poskytnutí zadávací dokumentace, zaslané písemnou nebo elektronickou formou na adresu zmocn né 
osoby, p ípadn  p edané osobn  v pracovní dny v dob  od ř:00 hod do 15:00 hod v sídle zmocn né osoby 
- MCI SERVIS s.r.o., zastoupené Mgr. Martou Černou, jednatelkou, se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 
01 Zlín, e_mail: mciservisŮmciservis.eu, tel./fax. 573034265/573034266. 
Zadávací dokumentace v elektronické podob  bude dodavateli odeslána nejpozd ji do 2 pracovních dn  
ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.  
Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout osobn  v pracovní dny v dob  od ř:00 hod do 15:00 hod. 
osobn  v sídle zmocn né osoby po p edchozí tel. domluv  nebo bude zaslána prost ednictvím držitele 
poštovní licence na dodejku.    

ímskokatolická farnost Valašská Polanka
Valašská Polanka čp. Ř2, 756 11 Valašská Polanka
Mgr. František Král
48739456

všem zájemcům

VÝZVA  K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

Stavební úpravy farního ú adu ve Valašské Polance čp. Ř2

27

P edm tem ve ejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy farního ú adu ve Valašské Polance 
čp. Ř2.

Stavba je dle projektu člen na na SO:
SO 01 Stavební úpravy objektu farního ú adu

P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky bez DPH: 1 363 636,- Kč
P edpokládaný termín pln ní: 15.2.2014 - 15.5.2014.
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3. 

4. Nabídka musí být podána ve lh t  pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zahájení 
 výb rového ízení do dne . . buď osobn  do sídla zmocn né osoby – MCI

SERVIS s.r.o., zastoupený Mgr. Martou Černou, jednatelkou, Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,

760 01 Zlín, v prac. dnech od ř:00 hod do 15:00 hod, v poslední den lh ty do  : hodin

nebo doporučen  poštou do sídla zmocn né osoby. Nabídka musí být v obou p ípadech podána 
v ádn  uzav ené obálce označené názvem ve ejné zakázky, heslem "NEOTEVÍRůT" a adresou, 
na níž je možné zaslat vyrozum ní uchazeči o tom, že jeho nabídka byla podána po lh t  pro podání 
nabídek. Nabídka musí být na uzav ení opat ena razítkem, p íp.podpisem dodavatele - fyzickou osobou 
či statutárním orgánem, je-li právnickou osobou. 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Zmocn ná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá dodavateli potvrzení o osobním p evzetí nabídky.
 

5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lh t  pro podání nabídek se uskuteční dne . .

ve : hodin v 

a je neve ejné.

6. Základní hodnotící kritérium :

Nejnižší nabídková cena DPH.

Hodnotící komise stanoví po adí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodn jší bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

7. 

13

Dodavatel je oprávn n dle § 4ř odst. 1 zákona po zadavateli požadovat písemn  dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocn né osoby nejpozd ji 5 
kalendá ních dn  p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek.
Zadavatel v p ípad  dodatečných informací bude postupovat dle § 4ř odst. 2 a 3 zákona. 
Na základ  žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocn ná osoba 
dodavatel m dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozd ji do 3 kalendá ních dn  ode 
dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetn  p esného zn ní požadavku, 
odešle zmocn ná osoba současn  všem dodavatel m, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
Písemné žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lh t  do sídla zmocn né osoby.
Zadavatel m že poskytnout dodavatel m dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez p edchozí 
žádosti v souladu s § 4ř odst. 4 zákona. Odstavce 2 a 3 § 4ř zákona použije obdobn . 

sídle zmocn né osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, Zlín
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Zadávací dokumentace bude poskytnuta Ř osloveným zájemc m bezplatn , elektronicky na CD v p íloze k 
této výzv .  

P ípadným dalším zájemc m bude zadávací dokumentace poskytnuta na základ  jejich žádosti o 
poskytnutí zadávací dokumentace, zaslané písemnou nebo elektronickou formou na adresu zmocn né 
osoby, p ípadn  p edané osobn  v pracovní dny v dob  od ř:00 hod do 15:00 hod v sídle zmocn né osoby 
- MCI SERVIS s.r.o., zastoupené Mgr. Martou Černou, jednatelkou, se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 
01 Zlín, e_mail: mciservisŮmciservis.eu, tel./fax. 573034265/573034266. 
Zadávací dokumentace v elektronické podob  bude dodavateli odeslána nejpozd ji do 2 pracovních dn  
ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.  
Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout osobn  v pracovní dny v dob  od ř:00 hod do 15:00 hod. 
osobn  v sídle zmocn né osoby po p edchozí tel. domluv  nebo bude zaslána prost ednictvím držitele 
poštovní licence na dodejku.    
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Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že určitá část pln ní ve ejné zakázky nesmí být pln na subdodavateli.
Dle Závazných pokyn  pro žadatele a p íjemce podpory v OPŽP rozsah míry subdodávek projekt
zam ených na zlepšení tepeln -technických vlastností obálek budov Ězatepleníě nesmí p ekročit 15 %
z objemu stavebních náklad  akce bez DPH, s tím, že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní
otvor  Ěvn jší okna, dve e, prosklené st ny apodě. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace 
dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
Část pln ní, která smí být pln na subdodavatelsky:
- lešení a stavební výtahy
- konstrukce klempí ské 
- nát ry
- malby

2013

včetn
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