
 
 

VÝZVA K  PODÁNÍ NABÍDKY  

 
pro veřejnou zakázku zadávanou dle §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění (dále též „zákon“), jako veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 
Postup při zadávání této zakázky se dále řídí směrnicemi MŽP pro OPŽP a jejich příslušnými 
přílohami (směrnice MŽP č. 7/2007 – příloha č. 7, směrnice č. 5/2008 – příloha č. 4) a 
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory. 

 

 
 
Název veřejné zakázky: Zateplení mate řské školy Vranov nad Dyjí 

 
 

1. Identifika ční údaje zadavatele  
 
 
Zadavatel:   M ěstys Vranov nad Dyjí, Nám ěstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 
IČ: 00293 806 
Zastoupen:    Ing. Lubomír Vedra, starosta m ěstyse Vranov nad Dyjí 
Tel.:    +420 515 296 319    
www:    www.ouvranov.cz       
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Vedra 
 
 
 
Osoba zastupující zadavatele: AQE advisors, a.s. 
IČ:  26954770 
Sídlo:  Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba  Mgr. Tomáš Hebký 
e-mail:  hebky@aqe.cz  
telefon:  +420 542 213 197    
 
 
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: 
O zadávací dokumentaci lze požádat na výše uvedené adrese osoby zastupující zadavatele. 
 
 
 

2. Předmět veřejné zakázky  
 
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce. 
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na MŠ Vranov nad Dyjí.  
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Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené  právním 
předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement 
Vocabulary): 
CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov 
 
 

Předpokládaná cena p ředmětu ve řejné zakázky:  

2.800.000 Kč bez DPH 

 
 

3. Hodnotící kritéria  
 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky .  
 

 

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  
 
Nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené 
„NEOTEVÍRAT“ NABÍDKA „Zateplení mate řské školy Vranov nad Dyjí“  názvem a adresou 
uchazeče a zadavatele a osoby zastupující zadavatele. Lhůta pro doručení nabídek včetně 
všech náležitostí je do 21. kv ětna 2010 do 12:00 hodin na adresu osoby zastupující 
zadavatele: AQE advisors, a.s., Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno. Nabídka musí být podána 
v českém jazyce. 
 
 
 
 
V Brně dne 6. 5. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Hebký  
Aqe advisors, a.s., na základě plné moci 


