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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen „zákon“) 

 

s názvem:  

„Multifunkční centrum Trhová Kamenice“ 
 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
Název zadavatele: Městys Trhová Kamenice 

Sídlo zadavatele: Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice 

IČ: 00271055 

DIČ: CZ00271055 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Dostálová  

Telefon, fax: +420 469 333 101 

Email: info@trhovakamenice.cz  

webové stránky:  www.trhovakamenice.cz 

 

kontaktní osoba: Ing. David Plíštil, Ph.D. 

Adresa: Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník  

e-mail: dotace@snadno.eu 

web: www.dotace.snadno.eu 

telefon: +420 733 252 765   
 

2. Druh a předmět veřejné zakázky 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 38 zákona 

 

Předmět veřejné zakázky: 

 stavební úpravy nebytových prostor 

 vnik podporovaného bydlení,  

 komplexní zateplení, které představuje: 

-  zateplení fasády  

- výměna  výplní  

- zateplení půdy a střechy 
 

 výměna zdroje vytápění plynové kondenzační kotle. 

a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací dokumentací. 

 

Kód CPV zakázky: 45211100-0, Stavební úpravy domů.  

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 
- Rozpočet:                                                                                                      9,5 mil Kč bez DPH 

                 

4. Místo a doba plnění veřejné zakázky 
 

Místo plnění veřejné zakázky: ulice 5. května 45, Trhová Kamenice 

 

Doba plnění veřejné zakázky: 

Předpokládané datum zahájení stavebních prací:  1. říjen 2012  
       (nejdříve však po přiznání dotace z MMR a OPŽP) 

Předpokládané datum ukončení stavebních prací:   31. srpen 2013 

 

5. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční v pondělí 7.5.2012, sraz účastníků prohlídky je v 10 hod. před 

objektem stavby. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zástupci 

uchazeče o veřejnou zakázku.  

Prohlídka slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a 

provozními parametry. 
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Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací 

dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz písemně kontaktní osobě poskytující dodatečné informace.   

 

6. Poskytnutí zadávací dokumentace 
Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele, tzn. na 

http://www.trhovakamenice.cz/uredni-deska/. 

 

Části zadávací dokumentace, které nejsou uveřejněny, budou zájemcům poskytnuty na základě písemné žádosti, 

která bude mít náležitosti objednávky, zaslané kontaktní osobě na: 

email: dotace@snadno.eu    nebo 

na adresu: Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník 

 

Zadávací dokumentace po té bude pro uchazeče připravena k vyzvednutí na úřadě městyse,  v pracovní dny od 

9,00 hod do 11.00 hod.  Za poskytnutí zadávací dokumentace je požadována úhrada nákladů za reprodukční práce 

ve výši 2.500,- Kč s DPH, platba je při převzetí zadávací dokumentace. 

  

7. Lhůta a místo pro podání nabídek  
 

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:      27.4.2012 

 konec běhu lhůty pro podání nabídek:      14.5.2012 v 11.00 hod 

 

Místo: Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně v úřední dny (pondělí, středa) v době 7:00-

11:00 / 13:00-16:00, mimo úřední dny v době 8:00 - 11:00 hod. 

 

8.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je uvedeno 

v zadávací dokumentaci. 

 

10. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)  

Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 

nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

11. Oprávnění zadavatele zrušit zadávací řízení 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona a v případě nepřiznání dotace 

z OPŽP nebo MMR 

 
V Trhové Kamenici dne 27.4.2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                    Ing. Iva Dostálová 

                                                                                                                         starostka 
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