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Předmětem Veřejné zakáŽky malého rozsahu je oprava omítek na budovách HLKs V rnístě plněnÍ dle
u.loŽkoVého Íoz

Výše uvedený zadavatel Vás VyzýVá k podání nabídek Ve VýŠe uvedené Veřejné zakázce zadáVané
mimo reŽim zákana č' 137/2oa6 sb'' o Veřejných zakázkách. Veškeré ;odmÍnky phěnÍ jsou
Vymezeny zadáVacídokumentacía touto VýŽVou k podání nabídek'

ZadáVací dokumentaceje obsaŽena V této VýzVě.
zadavatel poskytuje tlto Výzvu Včetně zadáVact dokumentace přímým oslovenÍm 5 uchazečů azveřejněním na internetových stránkách www horskelazne.cz s názvern

,,oprava omítek na budovách HLKs,,'

Případné Žádosti o dodatečné informace je moŽné zasÍlat na e-mail: reichl@horskelazne'cz
Zadavatel můŽe poskytnout t]chazečŮm dodatečné inforrnace t '"ou*J' poo'intam jbezjejich
předchozížádosti'

Horské lázně Kařlova studánka, státní podnik
se sjd|em 793 24 Kar|ova studánka 6

|Č 14450216

Veřeiná zakázka malého rozsahu:

',oprava 
omítek na budovách HLKS,,

zpúsob zadání:
otevřené řízeni, dle Pravidelo zadáVánÍ Veřejných zakázek Horských lázní Karlova studánka státní

podnik

Číslo jednacíi HLKs/1 964/20í6

Položky předmětu zaká
Kód cPV Množstvíza Měrná jednotka za

stavební pÍáce na
prehjstorickýcb 4521235t-l
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Zadavatelse rozhodl' Že nebude zveřejňovat předpokládanou hodnotu zakázky

4.',KVALIF|KACE DoDAVATELŮ

Uchazeč předloŽí prostou kopii dokumentu opravňUjícího kpodnikáni V rozsahu odpovídajícím
předmětu Veřejné zakázky.

Uchazeč předloŽí Vyplněný rozpočet stavby' který je součástÍ této zadáVací dokumentace' pří/oha
č 1 zadáVací dokurnentace

Lhúta pío podání nabídek: začíná běŽet dnem následujícím po dni odesláni textu VýzVy, tj. dne
17 05.2A16

Konec běhu lhúty pro podání nabídek: 24 05 2o16 V 1o:oo hodin

Nabídky se podávaiÍ

a) osobně na podate]ně podniku' sekretariát ředitele' Karlova studánka čp' 6, 7g3 24 Kadova
studánka

Po-Pá 8:00 až 14:00

b) poštou na adresu zadavatele.

Nabídky budou podány V zalepené obálce oznaČené nazvem SoUŤÉŽ, oPRAVA oMíTEK" a
nápisem NEoTEVíRAT' obálka musÍ být zalepená a opatřena adresou lchazeče' Každý uchazeč
můŽe podat pouze jednu nabídku'

Nabídky podané po lhůtě nebo nabjdky' které budou poškozeny tak Že se z nich dá obsah Vyjmout'
nebudou přÚaty a budou Ve stavu' Vjakém byly přijaty Vrácenv uchazečům'

Doba plnění do:

Místo plnění veřejné zakázky:

základní popis plnění:

NUTs Kód:

lIorskél'zně l(lrlovrsl'ld{nl{a. ýítní l)odnjt( httD'/wwrý.horskťlrZn.'cZ
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Budovy - Ředitelstvt čp' 6, VěŽoVý dům čp' B, Praděd čp 9'
opava čp' 19 Bezruč čp. 14 Letni Lázně čp' 27, Kotelna čp'
26

oprava omítek na budovách HLKs

MoraVskoslezský kraj
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zpúsob zajištění obchodních podmínek a platebnich podmínek: NáVÍh smlouvy je součástí
zadáVací dokurnentace' pří|oha č' 2 zadáVací dokurnentace

Podmínkyjsou součástí náVrhu smlouvy o dílo' příloha č 2 zadáVacÍ dokumeniace

zák]adním kr]tériem hodnocenije nejniŽší nabidková cena .

Nabídky budou seřazeny podle Výše nabídkové ceny VKč beŽ DPH' Jako nejvhodnější bude
hodnotícíkomisíhodnocena nabidka, Ve kteléje uvedena nejniŽšínabídková cena'

V případě shodnosti nabídkové ceny, rozhodne zadavatel losem'

Nabídka bude podána V českém jazyce

Prohlídka místa plněni se koná dne,t9. 05' 20'16 v1o:oo hodin se srazem účastníků před
budovou čp. 26 (budova kotelny za bazénem}.

Zadavatel doporučuje členit nabídku V tornto pořadj:

1. Krycí |ist nabidky:
a) NázeV zakázky
b) základní ldentifikační údaje uchazeče (název' sídlo' pláVníÍorma, lČ' DlÓ. statutární

zástupce, kontaktni osoba Ve Věcizakázky)'
c) Nabidková cena

2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Prostá kopie dokladu opravňujlcí uchazeče k podnikáni (Výpis z obchodního rejstřtku Živnostenský
list)

3. Podépsaný návrh smlouvy o dílo.

4. Podepsaný a vyplněný položkový rozpočet stavby.
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1. NáVrh smlouvy o dÍlo k doplněnÍ
2' PoloŽkový rozpočét stavby k doplněni

V Karlově studánce 16. 05.2016

lng' VítěŽs|av Hrazdil

IIoBké lázně lG.lov! str'dánl{a' íítni podlik httD://nsY.horskel*ztrc'cz
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