PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

K uveřejnění na profilu zadavatele (v E-ZAK)
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Výzva k podání nabídek
Vážení obchodní přátelé,
v souladu s ustanovením § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB +
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“
Kód akce: A1443 + A1444
I.

Identifikační údaje zadavatele

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 000 07 536, DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433
(dále jen „zadavatel“)
II.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v elektronické podobě
na profilu zadavatele (dále též „elektronický nástroj E-ZAK“ nebo „E-ZAK“): https://zakazky.pku.cz/
III.

Lhůta pro podání nabídek

Nabídka bude doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 11. 5. 2021 do 9:00 hod.
IV.

Způsob podání nabídek

Účastník zadávacího řízení předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického
nástroje E-ZAK. Bližší informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce
pro dodavatele na adrese: https://zakazky.pku.cz/manual.html.
Nabídky mohou být podány pouze v českém nebo slovenském jazyce.
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ID datové schránky: bneuin8
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V.

Požadavky na prokázání kvalifikace




základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ
technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a l) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ prokazuje účastník zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce předložením příslušných dokladů
v elektronické podobě (prostý scan), přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz § 87 ZZVZ).
VI.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel (resp. E-ZAK) seřadí nabídky podle výše jejich
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení
s nejnižší nabídkovou cenou.
Bližší podrobnosti k jednotlivým bodům této výzvy jsou uvedeny v přiložené (uveřejněné) zadávací
dokumentaci.
V očekávání Vaší nabídky jsme s pozdravem

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
„Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“,
kód akce: A1443 + A1444
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