Oznámení o zahájení výběrového řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“
zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v rámci
stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu obnovy venkova, podprogram 117D815 Podpora
obnovy a rozvoje venkova, pořadové číslo projektu 81581

Zadavatel Obec Mladý Smolivec, sídlem Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01, IČ 00256935 oznamuje, že
dne 4. 7. 2016 bylo zahájené výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“.
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek
a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce povrchu komunikací v k.ú. Radošice a v k.ú.
Budislavice.
Realizace projektu zahrnuje komplexní opravu asfaltového povrchu, kanalizačních vpustí, výškovou
úpravu krycích hrnců a odvodňovacích příkopů v úsecích:
Budislavice
úsek komunikace č. 2 „Ke Hřišti“
v délce 150,0 m
úsek komunikace č. 3 „Kolem Sluků“
v délce 80,0 m
Radošice
úsek komunikace č. 6a „Část spojky na Dožice od Hájovny do Dožic“
v délce 50,0 m
úsek komunikace č. 6b „Křižovatka u Hájovny“
v délce 80,0 m
úsek komunikace č. 7 „Kolem Jungrů“
v délce 140,0 m
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Výzvu k podání nabídek se zadávací dokumentací obsahující podrobnou specifikaci předmětu
zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritéria, informace o způsobu zpracování
nabídky a další informace 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 musí být doručeny osobě zastupující zadavatele nejpozději 26. 7. 2016 do 11:00 hodin na
adresu: OU Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01.
V Brně dne 4. 7. 2016
Za zadavatele – Obec Mladý Smolivec:
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Roman Bielak
vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
Na základě plné moci
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