ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST
„Revitalizace objektu kulturního domu Voděrady“
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí (dále
jen „pokyny OPŽP“) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dle pokynů OPŽP: VZMR 2. kategorie)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Obec Voděrady
Sídlo:
Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou
IČ:
00281271
Zastoupen:
starostou obce
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona)
Název:
Mgr. Ing. Michal Vlček
Sídlo:
Branky 294/22, 664 49 Ostopovice
IČ:
87775824
Tel.:
+420 777 177 604
E-mail:
mvlcekm@gmail.com
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Účelem stavby je provedení zateplení objektu a
výměny otvorových výplní kulturního domu v obci Voděrady. Předmět veřejné zakázky je
specifikován Zadávací dokumentací, zejména její přílohou – projektovou dokumentací pro provádění
stavby „Revitalizace objektu kulturního domu Voděrady“, včetně výkazu výměr. Projektovou
dokumentaci zpracoval: Milan Chlad, autorizace 1002463.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.370.000,- Kč bez DPH. Tato hodnota je
nepřekročitelná.

Předpokládané zahájení realizace: 15. 7. 2015 (dle reálného ukončení zadávacího řízení a
klimatických podmínek).

Předpokládané ukončení realizace: 31. 10. 2015.
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního Programu Životní prostředí
(OPŽP), akceptační č.: 15235493.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 07. 2015 v 12:00 hod.

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na kontaktní adresu zástupce zadavatele: Mgr. Ing.
Michal Vlček, Branky 294/22, 664 49 Ostopovice. Osobně je možné nabídky podávat zejména
v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod. (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 12:00 hod.) na
základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy přesného termínu (data a času) podání nabídky
s kontaktní osobou (Mgr. Ing. Michal Vlček, tel.: +420 777 177 604, e-mail: mvlcekm@gmail.com).

Otevírání obálek se uskuteční dne 10. 07. 2015 v 14:00 hod. v prostorách investora: Voděrady 160,
679 01 Skalice nad Svitavou.
Zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení
v rozsahu dle § 151 zákona.

V Brně, dne 23.6.2015
…………………………………………………
Mgr. Ing. Michal Vlček
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