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Věc: 
 

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na  realizaci akce     

„Rekonstrukce ZŠ v Nové Roli včetně stavebních úprav zaměřených na úsporu energie“ 

a k prokázání splnění kvalifikace 

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce:        

=20.044.623,-Kč včetně DPH 

 

 V souladu s ustanovením § 38 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Vás 

vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na výše uvedenou veřejnou 

zakázku. Za tímto účelem Vás vyzýváme k podání nabídky za těchto podmínek: 

 

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, doba a místo plnění: 

Zateplení obvodových stěn všech objektů školy kontaktním zateplovacím systémem 

z polystyrénových stabilizovaných fasádních desek o tl. 160 mm, včetně provedení 

venkovní tenkovrstvé, šlechtěné, strukturované a probarvené omítky. 

Na pavilonech A a B bude v rámci zateplení střech provedena klasická dvouplášťová 

odvětrávaná dřevěná střešní konstrukce. Střešní plášť spojovacího krčku bude zateplen 

ztuženými izolačními deskami ukotvenými přímo do stávající konstrukce střechy. U 

objektu tělocvičny bude zateplena jen střecha nářaďovny. 

Provedení výměny stávajících dřevěných zdvojených oken a bočních vstupních 

kovových dveří za okna a dveře  plastové (součinitel prostupu tepla do 1,1 W/m2K). 

Další související práce se zateplením a veškeré ostatní práce uvedené ve výkazu výměr. 

    

Termín a místo plnění veřejné zakázky: 

Termín plnění: vnitřní stavební práce  - od 1.7. nejpozději do  31.08.2008  

                                vnější stavební práce    - od 1.7. nejpozději do  31.10.2008 

 

Místo plnění: Nová Role, Karlovarský kraj  

 

    Viz. rozdělovník 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE 

DNE: 

 NAŠE ZN.:           VYŘIZUJE / LINKA:         NOVÁ ROLE DNE: 

      901/08/Kf Kaufmannová/ 

353 176 321 

19.5.2008 



 

2. Lhůta a místo pro podání nabídek:  

Nabídky musí být doručeny na adresu Městský úřad Nová Role, Chodovská 236,   

362 25 Nová Role, nebo osobně podány do podatelny MěÚ Nová Role v pracovní dny 

od  8,00 hod. do 15,00 hod., v pondělí a středu do 17,00 hod. (polední přestávka 11:45 - 

12:15), a to nejpozději dne 6.6.2008 (pátek) do 15.00 hod. Včasné doručení je rizikem 

uchazeče, rozhodující je presentační razítko podatelny MěÚ Nová Role. 
 

     3.    Adresa a identifikační údaje  zadavatele:    

Město Nová Role, se sídlem  

MěÚ Nová Role, Chodovská 236,  362 25 Nová Role 

            tel: + 420 353 851 181, fax: + 420 353951778 

            identifikační číslo : 00254819 

            daňové identifikační číslo : CZ 00254819 

            zastoupené : Václavem Heřmanem – starostou města 
 

            Kontaktními osobami zadavatele jsou : 

Jiřina Kaufmannová ve věcech zadávacích podmínek (tel./fax: 353176321/353951778) 

Ing. Miroslav Kapoun  ve věcech technických (tel./fax: 353 176 318/353951778) 

  

    4.   Otvírání obálek s nabídkami ve zjednodušeném podlimitním řízení se uskuteční dne                                    

9.6.2008 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ na adrese: Chodovská 236,  362 25 

Nová Role 

 

    5.    Uchazeč  prokáže  splnění  základních  a  profesních  kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 a § 54 zákona, a to doklady  uvedenými v § 53,  odst. 2  zákona a  doklady  

podle § 54 zákona. Předložení dokladu o zapsání zájemce do seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů (§ 125 a násl.) dle  § 127 zákona  nahrazuje  předložení  dokladů dle § 53 a § 

54 zákona.  

 

    6. Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny  

             

    7. Zadávací lhůta - doba, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni je stanovena na 

30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání 

nabídek 

 

    8.  Zadavatel v nabídce uchazeče nepřipouští variantní řešení. 

 

    9.  Zadávací dokumentace, s  výjimkou vlastní projektové dokumentace, je přílohou 

tohoto dopisu.  

 

  10.  Projektovou dokumentaci si uchazeči po předchozí domluvě vyzvednou u ing. 

Miroslava  Kapouna  (tel./fax: 353 176 318/353951778).   

 

  11. Podrobnější informace a stanovení dalších podmínek je v zadávací dokumentaci. 

 

  12. Zadavatel nepožaduje jistotu k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v            

            zadávacím řízení. 

  



13.  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, popř. zrušit 

zadání veřejné zakázky bez jakýchkoliv závazků k zájemcům. 

 

14.      Nesplnění i jediné v zadávací dokumentaci požadované podmínky je důvodem 

k vyloučení ze soutěže. 

(Příl.: Zadávací dokumentace) 

 

 

 

 

 

                                                                      …………………………………….…….. 

                     Václav Heřman, v.r. 

                  starosta města Nová Role 

   

 

 

Rozdělovník:      

 

- THERMIA-BAU, a.s., se sídlem – Česká 1, 360 18 Karlovy Vary  

 

- KVARYOD, spol. s r.o., se sídlem – Jáchymovská 80, 360 04 Karlovy Vary  

 

- TIMA, spol. s r.o., se sídlem – Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary  

 

- EUROSTAV KV, spol. s r.o., se sídlem – Studentská 45, 360 07 Karlovy Vary  

 

- Firma Jirkovský, spol. s r.o., U Porcelánky 1052, 357 35 Chodov  

 


