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Pro vodu.
vzduch 3 prtrodu

Výzva k podání nabídky

na stavební práce zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .zákon")

- veřejná zakázka malého rozsahu
(zadávaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP)

"Výstavba sběrného dvora odpadů pro město
Kasejovice"

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Kasejovice
Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
00256731
CZ00256731
Ing. Marie Čápová, starostka města

Město Kasejovice Vás tímto vyzývá k podání nabídky dle podmínek stanovených přiloženou Zadávací
dokumentací a jejími přílohami.

Bližší informace týkající se zadávací dokumentace obdržíte od společnosti:
GPL-INVEST s.r.o., IČ 26070766, pobočka Strakonice, Povážská 358, 386 01 Strakonice, kontaktní
osoba: Tereza Dio (GPL-INVEST s.r.o. - osoba zastupující zadavatele),
Telefon: +420 724 391 892, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz). která je zadavatelem pověřena výkonem
činností zadavatele při této veřejné zakázce. Na uvedené adrese je možné si písemně zažádat o
zaslání zadávací dokumentace.

Popis předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky řeší výstavbu nového sběrného dvora tuhého komunálního odpadu a
krátkodobé soustřeďování odpadů kategorie O a N pro město Kasejovice a pro obce, které patří do
správy města.
Sběrný dvůr bude nově vybaven potřebnými sklady odpovídajícf dnešním normám o třídění odpadu,
novými upravenými plochami, oplocením a novou elektroinstalacf vč. osvětlení a zabezpečovacího
zařízení.
Objekty:
SO 1 - komunikace
SO 2 - vybavení kontejnery- obj 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16
SO 3 - Ocelový přístřešek otevřený
SO 4 - přístřešek pro skladování pneumatik
SO 5 - plot
SO 6 - elektroinstalace vč. kamerového zabezpečovacího systému

Stavba bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu
životního prostředí prostřednictvím OPŽP. Realizace stavby bude provedena v souladu
s podmínkami Operačniho programu životní prostředí (dále jen "OPŽP") podoblast podpory 4.1
- Zkvalitnění nakládani s odpady. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto
fondu, bude uchazečem akceptována.
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Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV Popis

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál

34928200-0 Ploty

45310000-3 Elektroinstalační práce

35125300-2 Bezpečnostní kamery

Předpokládaná cena: 2.916.002,- Kč bez DPH

Lhůta a místo podání nabídky:
Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 24.7.2013 do 10:00 hod.

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně na
podatelnu města Kasejovice (Město Kasejovice, Kasejovice 98, 33544 Kasejovice), osobní podání je
možné v těchto úředních hodinách:
Pondělf 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Středa 7.00 - 12.00 13.00 -17.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 -15.30
Pátek 7.00-12.00

Otevírání obálek:
Otevírání obálek se uskuteční dne 24.7.2013 v 10:10 hod v zasedací místnosti městského úřadu v
Kasejovicích.
Otevírání obálek je pro uchazeče veřejné, zadavatel připouští účast 1 zástupce za každého uchazeče.
Zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem
dodavatele.
Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Hodnotící kritéria
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude
zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

V Kasejovicích, dne 9.7.2013

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh

MĚSTO KASEJOVICE
Ph:cus!<ý! 'aj

33544 iO.SElO 'JCE 98
IČO: 2%'73! Tel/fal. 371 595 100
www.l,a ejOVI(é.~Z,l~mail: mu@kasejovlce.cz

vyvěšeno dne: 9.7.2013

sejmuto dne: 24.7.2013


