OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ve smyslu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Operačního programu životního prostředí pro období 2014 - 2020

1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Město Velké Opatovice
Sídlo:
Zámek č. 14, 679 63 Velké Opatovice
Právní forma: obec
IČ:
00281247
DIČ:
CZ00281247
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka

2) Název zakázky
„Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice“

3) Druh zakázky
Stavební práce

4) Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření veřejné vodovodní sítě spočívající v
propojení vodovodu Velká Roudka z VDJ Velké Opatovice za účelem zvýšení spolehlivosti a
kvality zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Tato zakázka zahrnuje úplně a bezvadné provedení všech montážních prací, dodávek a
služeb včetně uvedení do provozu.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny
díly potřebné k bezvadnému provozu.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body zadávací
dokumentace.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
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5) Lhůta a místo pro podání nabídky
-

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění
oznámení na profilu zadavatele a končí 06.11.2019 v 09:00 hod
Nabídky v elektronické podobě je možné zasílat na elektronický nástroj určený pro
podávání nabídek https://www.zakazkywebsport.cz.

6) Kontaktní osoba zadavatele
-

Mgr. Martin Budiš, WebSport & Consulting service s. r. o., Dr. Svěráka 13, 68001
Boskovice tel.: +420 515538821, e-mail: info@wscs.cz.

7) Další (nepovinné) informace
-

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídky musí podána v českém či
slovenském jazyce. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ve Velkých Opatovicích 21.10.2019

………………………………………

Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka
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