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oznÁrvleni o znnÁueruí znoÁvncino Řízeuí

v rámci veřejné zakázky mimo režim zákona ě. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen ,,zákon")

na akci

a) ldentifikační Údaje zadavatele
Název: obec Dubenec
Adresa: Dubenec 210,544 55 Dubenec
lČ: 0a277801
Zastoupený: panem Jaroslavem Huňatem, starostou obce
e-mail: starosta@dubenec. cz

b) Předmět zadávané zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízeni je zateplení obvodového
pláště vnějším kontaktnim zateplovacím systémem, zateplení ploché střešní konstrukce, výměna
výplní otvorů (oken, dveří) na objektu požární zbrojnice v obci Dubenec. Stávající sekční garážová

vrata zůstanou zachována. Předmětný objekt je ve vlastnictví obce Dubenec a je vyuŽíván místním

sborem dobrovolných hasičů.
BliŽší specifikace áita 1e dána projektovou dokumentací ,,Snížení energetické náročnosti požární
zbrojnice v obci Dubenec". .Zpracovatelem dokumentace je TRIO - PROJEKT, spol. s r. o.,

Jaroměřst<á 2353, DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem. Tato projektová dokumentace pro provádění

stavby včetně slepého rozpočtu jsou součástízadávací dokumentace.
Realižace akce je výslovně podmíněna obdrŽením příspěvku z operačního programu Životní
prostředí (oPŽPi ČR-zooz _ 2013. Pokud bude akce z uvedeného titulu podpořena, bude nutné

respektovat podmínky poskytnutí dotace' Musí pak být splněny zejména tyto konkrétní poŽadavky

a parametry Státního fondu Životního prostředí ČR dané přílohou k rozhodnutí' které se budou
primárně týt<at vyiměry zateplení obvodových stěn, výměny výplní otvorů, zateplení střechy
a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy'

c) PředpokIádaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce činí 1 992 000 Kč bez DPH.

d) Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek
LhŮta pro podání nabídek začíná běŽet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.

Lhůta končí dne 1í. 8. 2014v 8:30 hodin' Nabídky doručené po tomto termínu nebudou'zahrnuty
do hodnocení.
Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo doručit osobně
v úřední hodiny na obecní Úřad Dubenec:
Pondělí
Středa

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Nabídky je moŽné podat i v jiný čas v rámci lhůty pro podání nabídek - vŽdy však po předchozi

dohodě se starostou obce.
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e) Základni hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem nabídek je nejnižší nabídková cena.

f) lnformace o typu veřejné zakázky
V rámci tohoto výběrového řízení se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných -zakázkách
ě.13712006 sb. Akce je zadávána v souladu s Pokyny pro Žadatele a příjemce v OPZP, v rámci
ZMR (zakázek malého rozsahu) 2. kategorie.

g) lnformace o jazyce nabídek
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

h) Úoaje dle článku 9 nařízení Komise (Es) č.1828/2006
1. symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU _vizzáhlaví

webové stránky: http://eÚropa.eu/index cs'htm

2. odkaz na 9PZP _ viz záhlaví webové stránky: WWW.opzp.cz

i) odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele: Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec, El 724180859, e-mail:
starosta@dubenec.cz .

j) Podmínky poskytnutí zadávaci dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta zadavatelem v zákonné lhůtě na základě
písemné Žádosti (poštou nebo e-mailem) na výše uvedeném kontaktu zadavatele.

Předem děkujeme za předloŽeníVaší nabídky.

Jménem zadavatele: .....

Dubenec, dne24.7.2014
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okr. frutnov

v Huňat
starosta obce Dubenec


