
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
v rámci veřejné zakázky mimo režim zákona č. 13712006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon") na akci  :

,,STAVBA:ČOV EKO SBR BIO II a drenážní podmok v k.ú. Vilantice“

a) ldentifikační údaje zadavatele

Název: Obec Vilantice
Adresa: Vilantice 101,54401 
lČO: 00580767
Zastoupený: paní Dagmar Jarošovou , starostkou obce
e-mail: ouvilantice@vilantice.cz

b) Předmět zadávané zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízeni je  čistírna 
odpadních vod s drenážním podmokem pro bytový dům č.p.6 na Chotěborkách 
.Předmětný objekt je ve vlastnictví obce Vilantice a je obydlený..
Bližší specifikace díla je dána  dána projektovou dokumentací ,,Čistírna odpadních 
vod Vilantice-Chotěborky čp.6". .Zpracovatelem dokumentace je  Ing.Blanka 
Matějková, Tovární 496,541 02 TRUTNOV.Tato projektová dokumentace pro 
provádění  stavby včetně slepého rozpočtu jsou součástí zadávací dokumentace.

c)PředpokIádaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce činí 410 608 Kč bez DPH.

d) Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet  dnem následujícím po dni odeslání výzvy k 
podání nabídky.
Lhůta končí dne 16.3.2015 v 11  hodin .Nabídky doručené po tomto termínu 
nebudou'zahrnuty do hodnocení. Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně 
poštou na adresu zadavatele nebo doručit osobně
v úřední hodiny na obecní úřad Vilantice:
Pondělí
8:00 -11:00 ,13:00- 17:00
Nabídky je možné podat i v jiný čas v rámci lhůty pro podání nabídek - vždy však 
po předchozi dohodě se starostkou obce.
Nabídka bude předložena v zalepené obálce s nápisem: ,,NEOTVÍRAT -ČOV 
Vilantice-Chotěborky“

e) Základni hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem nabídek je nejnižší nabídková cena.

f) lnformace o typu veřejné zakázky
V rámci tohoto výběrového řízení se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o 
veřejných  zakázkách 



g) lnformace o jazyce nabídek
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele: Dagmar Jarošová, starostka obce Vilantice, 
tel.724180070, e-mail:ouvilantice,vvilantice.cz

j) Podmínky poskytnutí zadávaci dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta zadavatelem v zákonné lhůtě 
na základě písemné Žádosti (poštou nebo e-mailem) na výše uvedeném kontaktu 
zadavatele.

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

Jménem zadavatele: .......................................................
Dagmar Jarošová
starostka obce Vilantice

Vilantice 25.2.2015


