VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název veřejné zakázky
„OPRAVA ZATEPLENÍ FASÁDY, NOVÝ BOR BD ul. T. G. Masaryka
č.p. 822, 823, 824, 825, 826“

Jedná se o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profile zadavatele
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html.

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) zapsán
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 10710
Sídlo zadavatele:
Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor
IČ:
25003046
Jednající:
Jaroslav Voldřich, jednatel společnosti
Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace a
Výzvy k podání nabídek vyjma Technických podmínek:
Název:
JUDr. Poremská s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 80336
Sídlo:
se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno
IČ:
02116651
Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – technické podmínky, zpracoval KL-PLAN s.r.o., IČ
04011236, Ing. Libor Kubát, IČ 72693967, Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor,
Česká Republika.
Dne 19. 10. 2020
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Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky „OPRAVA ZATEPLENÍ
FASÁDY, NOVÝ BOR BD ul. T. G. Masaryka č.p. 822, 823, 824, 825, 826.“
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se
Zákonem.
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího zateplení fasády bytového domu vč. opravy souvisejících částí,
dále oprava lodžií, výměna zábradlí a souvisejících prací.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213
Zákona dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html (dále také „elektronický nástroj“).
Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky a
rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem nebo jeho zástupcem a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211
Zákona probíhá elektronicky, nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje.
Zadávací
dokumentace
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
bor.cz/profile_display_106.html po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

na

https://zakazky.novy-

Splněním požadovaných kritérií kvalifikace se rozumí:
 splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,
 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona,
 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona.
Požadavky na kvalifikaci jsou podrobně uvedeny v Zadávací dokumentaci.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 Zákona vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci
čestného prohlášení.
Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 Zákona, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku ekonomickou výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Způsob hodnocení je podrobně uveden v Zadávací dokumentaci.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22. 10. 2020 v 10.00 hodin a sraz účastníků bude před budovou na ulici
T. G. Masaryka č.p. 822 v Novém Boru. Podrobnosti vizte v Zadávací dokumentaci.
Nabídku Zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html, pomocí funkcionality (tlačítka) Poslat nabídku. Nabídky
se podávají v českém jazyce. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace,
skončí dne 9. 11. 2020 v 10.00 hodin.
Kontaktní osoba: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel.: 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP
videokonference: 81.30.251.227.
Příloha: Zadávací dokumentace
Dne 19. 10. 2020
Jaroslav Voldřich – jednatel společnosti Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, na základě pověření
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JUDr.
Michaela
Poremská,
Ph.D., LLM

Digitálně podepsal
JUDr. Michaela
Poremská, Ph.D., LLM
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