OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI OPPI
Název projektu:

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. – Fasáda lázeňského domu Janáček

Číslo projektu:

3.1 EED03/152

1. Zadavatel:
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Sídlo:
Teplice nad Bečvu č.p. 63, PSČ 753 51
IČ:
45192570
Statutární zástupce:
Ing. Irena Vašicová
výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva
2. Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce související se zateplením fasády
budovy B lázeňského domu Janáček.
Předpokládaná hodnota zakázky je 1,46 mil. Kč bez DPH.
3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování, formu, obsah a podání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání, způsob a kritéria
hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci.
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně doporučenou poštou, elektronicky
nebo faxem na následujících kontaktech:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon, E-mail:

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou č.p. 63, PSČ 753 51
Ing. Josef Frélich
581 687 279, 602 168 746, j.frelich@ltnb.cz

5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku a končí dne 23. 8. 2010 v 10.00 hod.
6. Nabídky musí být doručeny osobně nebo doporučeně poštou na adresu uvedenou v bodě
4., přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
7. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem. Toto výběrové řízení není zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech
uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Tento Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR z Operačního programu Podnikání a inovace.

