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Výzva k podání nabídky
na stavební práce k veřejné zakázce malé hodnoty
zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Budětice č.p. 96
Stavební úpravy – zateplení objektu
Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

OBEC BUDĚTICE
Budětice č.p. 47, 342 01 Sušice
00255289
CZ 00255289
Antonín Huda,starosta

Obec Budětice Vás tímto vyzývá k podání nabídky dle podmínek stanovených přiloženou
Zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Kontaktní osobou je Antonín Huda – osoba zastupující zadavatele
email: obecbudetice@sendme.cz
Popis předmětu zakázky:
Projekt řeší zateplení obálky budovy a snížení energetické náročnosti objektu
- Zateplení obvodových stěn
- Výměna otvorových výplní
- Zateplení střechy
- Práce související se zateplením
- Vytápění
Jedná se o budovu, která slouží jako zázemí dobrovolného hasičského sboru obce. Objekt je
dispozičně rozdělený na dvojgaráž a šatnu se zázemím, které tvoří malé sociální zařízení.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro realizaci
stavby. Projektová dokumentace tvoří přílohu této Zadávací dokumentace a je v el. podobě.
Klasifikace předmětu zakázky:
Kód CPV
45454100-5

Popis
Rekonstrukce budov

Předpokládaná cena:
Předpokládaná cena: 1 400 000 Kč s DPH
Lhůta a místo podání nabídky :
Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 18.3.2016 do 15:00 hodin
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Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně a
to v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:30 hod. na adresu zadavatele: Obec Budětice,
Budětice č.p. 47, 342 01 Sušice
Otevírání obálek :
Otevírání obálek se uskuteční dne 18.3.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Buděticích
Hodnotící kritéria:
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu bude
zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny, přičemž jako nevýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V Buděticích dne: 1.3.2016

Antonín
Huda

Digitálně podepsal
Antonín Huda
Datum: 2016.03.01
11:46:59 +01'00'

……………………………………….
Antonín Huda, starosta

Přílohy:
Zadávací dokumentace včetně jejich příloh

Vyvěšeno dne: 1.3.2016

Sejmuto dne: 18.3.2016

