Oznámení o zahájení výběrového řízení
Zadavatel
Obec Mladý Smolivec, sídlem Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01, IČ 00256935, DIČ CZ00256935,
oznamuje zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „Centrum zdravotních a
sociálních služeb Mladý Smolivec“ zadávaného v rámci stejnojmenného projektu
spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie z Programu rozvoje venkova, registrační číslo:
13/019/41200/091/001878.
Předmět zakázky
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb,
jejichž hlavním účelem je provedení stavebních úprav a změny užívání stávajícího objektu, mimo
jiné zateplení objektu, výměna střešní krytiny s úpravou krovu, výměna oken a dveří, úpravy
stávajícího a zřízení nového hygienického zařízení, provedení nových rozvodů elektroinstalace, vody a
splaškové kanalizace, nových nášlapných vrstev podlah.
Předmět zakázky je podrobně specifikován ve Výzvě k podání nabídek vč. zadávací dokumentace,
zejména pak v její příloze č. 4, kterou je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná
Ing. Otakarem Friedrichem, sídlem Otradovická 735, 142 00 Praha 4, IČ 15294544, a v závazném
textu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 6 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.670.640,- Kč bez DPH.
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci, kontaktní osoba
Výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace je možno vyžádat písemně (postačí i e-mailem) po
celou dobu lhůty pro podání nabídek u osoby zastupující zadavatele – Erste Grantika Advisory, a.s.,
Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČ 25597001. Kontaktní osobou pro toto zadávací řízení je Ing. Roman
Bielak, tel: +420 731 193 745, e-mail: bielak@grantika.cz.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01, nejpozději 24. 9. 2014 do 11:00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek vč. zadávací
dokumentace. Nabídky musí být podány v českém jazyce.
Ostatní
Zadavatel je příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), na realizaci projektu
spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie s názvem „Centrum zdravotních a sociálních služeb
Mladý Smolivec“(dále jen „projekt“). Provedení řádného výběrového řízení na dodavatele předmětu
zakázky je nezbytnou podmínkou pro udržení dotace na realizaci projektu.
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