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Ve Velkých Přílepech, dne 22. 2. 2016
Věc: Výzva k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení dle š38 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách na akci „Velké přílepy - Revitalizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná,
Souběžná“.

Zadavatel:

Obec Velké Přílepy, IČ: 00 24 18 06

Sídlo:

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Statutární osoba:

Věra Čermáková, starostka obce

Tel/fax:

+420 220 930 854

Email:

starostangelke-prilepy.cz

Pověřená osoba:

ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 267 24 791

Sídlo:

Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoba:

Jan Framberk

Telefon:

+420 224 312 926, 737 239 792

e-mail:

jan.framberk(zbaccon.cz

Vážení obchodní přátelé,
vyzýváme Vás k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Velké Přílepy - Revitalizace
IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná“.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace
„Revitalizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná - Velké Přílepy, k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep; okres Praha-západ“
Klasiflkace předmětu zakázky (CPV):
45000000-7 Stavební práce
45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami zadání.
Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné zakázky.
Předpokládaná cena realizace zakázky: 9.850.000,- Kč bez DPH.
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Textová část Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele
(http://www.velke-prilepy.cz/verejne—zakazky/aktivni/) ode dne uveřejnění výzvy kpodání
nabídek minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Kompletní Zadávací dokumentaci
(Zadávací dokumentaci — soutěžní podmínky, Návrh smlouvy o dílo, Projektovou
dokumentaci, Výkazy výměr) si můžete závazně objednat u pověřené osoby zadavatele:
ACCON managers & partners, s.r.o., kontaktní osoba Jan Framberk, e-mail:
ian.framberk(a)accon.cz, na této emailové adrese můžete též žádat o dodatečné informace

k zadávacím podmínkám.

Lhůta a místo podání nabídky:
Nabídky musí být podány a doručeny do 18.3. 2016 do 8:25 hodin na adresu zadavatele
Obecní úřad Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy. Doručení požadujeme
vuzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky a označených zřetelně „Soutěž“ Neotevírat — „Velké Přílepy - Revitalizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná“

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
Kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

S pozdravem

Věra Čermáková, starostka

Obec Velké Přílepy

