Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VZMR
Č.j.: OIR/37609/2021
Č. spisu: 6896/2021
Název veřejné zakázky

Zpracování PD na stavbu „Rekonstrukce
elektroinstalace v budově MŠ Markova ve Frenštátě
pod Radhoštěm“
Předmětem veřejné zakázky je předložení nabídkové ceny
na zpracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ Markova ve
Frenštátě pod Radhoštěm“ včetně všech souvisejících
stavebních prací.
Návrh rekonstrukce elektroinstalace musí být zpracován tak,
aby jej bylo možno realizovat v samostatných etapách:

Předmět veřejné zakázky

A. Rekonstrukce elektroinstalace školní kuchyně a jejího
zázemí v 1.NP a 1.PP (zde včetně rekonstrukce
vodoinstalace a souvisejících stavebních prací)
B. Rekonstrukce elektroinstalace provozních prostor MŠ
(jednotlivá oddělení, šatny, soc. zařízení chodby atd.)
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro
provádění stavby (dále DPS) pro části dokumentace A, B
obě vypracované podle platných právních předpisů v
rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

Datum vyhlášení veřejné zakázky
Zadavatel
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele ve věcech smluvních

22.12.2021
Město Frenštát p.R., nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.
IČ 00297852, ID datové schránky vz9a8t8
Ing. Miroslav Halatin – starosta města

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele ve věcech technických
(kontaktní osoba zadavatele)

Jana Machková – referent odboru investic a rozvoje města

Popis předmětu zakázky

Dodávky, služby

Termín plnění

Viz. zadávací podmínky

Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a
rozvoje města

a) splnění základní způsobilosti s ohledem k § 74 zákona
134/2016 Sb.
Kvalifikační předpoklady

b) splnění profesní způsobilosti s ohledem k § 77 zákona
134/2016 Sb.
c) splnění technické kvalifikace s ohledem k § 79 zákona
134/2016 Sb.

Způsob - forma podání nabídek

Korespondenčním způsobem.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Lhůta pro podání nabídek

dne 18.01.2021 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Podatelna, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena vč DPH.

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 60 dnů od konce
lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky

Viz. zadávací podmínky zadavatele

Práva zadavatele

Viz. zadávací podmínky zadavatele
Zadávací podmínky

Další přílohy a oznámení

Příloha č.1 - Formuláře pro podání nabídky
Příloha č.2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.3 - Půdorys předmětu díla

