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VYZVA K PODANI NABIDEK
k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanovením $ 6 zákona č.I3712006 Sb., zákona o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") a Závazných pokynů pro
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,,Energetické úspory DpS Soběsuky'

I. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní místa
Subjekt:
Sídlo:
Právníforma:
Identifikačníčíslo:
DIČ:
Zástupce:
Telefon:
E-mail:

Subjekt:
Sídlo:
Jednatel:
Mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Město Plumlov
Rudé armády 3o2' 798 03 Plumlov
Obec
00288632
c200288632
Adolf Sušeň, starosta obce
+420 774 302 162
starosta@mestoplum lov.cz

IWWA, s.r.o.
Kostelany 167,767 01, Kroměříž
Mgr. Jaroslav Fránek
franek@iwwal.cz
Mgr. Barbora Kolouchová
+420 776 355 335
kolouchova@iwwal.cz

Zástupce zadavatele v zadávacím řízeni
Zadavatel ustanovil pro tuto veřejnou zakázku svého zástupce, kterému budou uchazečí směřovat
veškerou komunikaci v souvislosti se zadávacím řízením (žádosti o zadávací dokumentaci, dodatečné
dotazy apod.)

Zástupcem zadavatele v zadávacím řízeníje:

Adresa pro doručování: IWWA, s'r.o.
Hulínská 7799,767 01 Kroměříž

-Zástupce zadavatele splňuje požadavek nepodjatostí dle ustanovení Q 74 odst. 7 zákona

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která
v tomto řízení učiní (včetně námitek) v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele:
IWWA, s.r.o., Hulínská 1799,767 0I Kroměříž'

II. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem nabídky jsou stavební práce ve formě dodání a instalace solárního systému pro ohřev
TUV.
Dodávka zahrnuje dodání a instalace solárního systému, stavební úpravy souvisejícís dodáním
solárního systému, spuštěnísolárního systému do provozu, příslušné zkoušky pro ověření kvaliý
funkce (např' tlaková zkouška)'
Technické zadání, včetně nákresů je uvedeno v Projektovou dokumentaci, která je přílohou č.2. a
přílohou č' 3 Zadávací dokumentace.
Předmětem zakázky je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedenídíla.

Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován z fondů EU, Státního fondu životního prostředí ČR
a státního rozpočtu prostřednictvím operačního programu životního prostředí.

III. Poskvtování zadávací dokumentace a náklady na pořízení zadávací dokumentace
Dodavatelé, kteří nebyli obesláni Výzvou k podání nabídek, mohou písemně žádat o zadávací
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dokumentaci u zástupce zadavatele na vyše uvedených kontaktech, a to do konce běhu lhůý pro
podání nabícek.

IV. Jazvk podané nabídky
Nabí,dka musíbýt podána v českém jazyce.

V. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne I2.10'20Iz v 10:00 hod.
Nabídka musí byt doručena na adresu zástupce zadavatele - IWWA, s.r'o', Hulínská 7799;767 oI
Kroměříž. Kontaktní telefon: 776 355 335

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podánínabídek vždy v pracovních dnech
v době mezi 8:00 - 14:oo hod.
Posledníden lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin

Uchazeě podá nabídku v souladu s ustanovením $ 69 zákona.

VI' Zoůsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je dle ustanovení $ 78 odst. 1 písm' b) nejnižší nabídková cena
(cena bez DPH).

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 1) a návrhu smlouvy o dílo. Uvedení
rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky.

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH'

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro akci ,,Energetické úspory DpS Soběsulq[" je
950.000,- Kč bez DPH.
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Adolf Sušeň, starosta obce


