Informace o výběrovém řízení
Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.00/03.07577

Název výběrového řízení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve věku od 15 do 26 let

Název projektu:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve věku od 15 do 26 let

Název příjemce:
Sídlo příjemce:

Statutární město Most

Telefon:

476 448 111

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce/telefon:

Ing. Vlastimil Vozka / 476 703 195

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

Stavební práce

Stručný popis předmětu zakázky:
max.(max. odstavec)

Vestavba nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež do stávající budovy zimního
stadionu. Jsou zde umístěny pouze nosné
části konstrukce zimního stadionu. Výplně
otvorů vnějšího pláště jsou činností
vandalů ve velké míře rozbité. Podlaha je
tvořena
pouze
vrstvou
zhutněného
kameniva frakce 0-4.

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:
Datum zveřejnění:

11 819 453,18 Kč

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

10. 2. 2012

Radniční 1/2, 434 01 Most

9. 1. 2012
Výzva k podání nabídek je na www.mestomost.cz, v sekci veřejné zakázky.

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)

Kompletní zadávací dokumentaci mohou
zájemci vyzvednout po dohodě na odboru
investic a údržby, č. dveří 123, 1.NP
budovy MmM, ul. Radniční 1, Most
Kontaktní osoba: Jaroslav Starý, tel.:
476 448 248, Jaroslav.Stary@mesto-most.cz

Evidenční číslo veřejné zakázky
Není
relevantní,
v informačním systému o veřejných
zveřejněna v ISVZ
zakázkách:

zakázka

nebude

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
ul. Radniční 1, 434 69 Most
Upřesnění zadávacích podmínek č. 2 veřejné zakázky
vyhlášené dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách

Druh veřejné zakázky :
Veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení :
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v
platném znění zákona.
Název zakázky :
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU OD 15 DO 26 LET
Zadavatel veřejné zakázky :
Název zadavatele

:

Statutární město Most

Adresa zadavatele

:

Radniční 1, 434 69 Most

IČO zadavatele

:

00266094

DIČ zadavatele

:

CZ00266094

Zastoupený

:

Ing. Vlastimilem Vozkou – primátorem města

Kontaktní osoby zadavatele

:

Ing. Eva Semanová - vedoucí odboru investic a
komunálního hospodářství

Telefon

:

fax
e-mail :

476 448 508
:

:

476 448 570

eva.semanova@mesto-most.cz
Jaroslav Starý - referent
komunálního hospodářství

Telefon

:

476 448 248

e-mail :

:

jaroslav.stary@mesto-most.cz

oddělení

investic

a

Kapitola 5

původní text :
Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí a středa

od 8:00 do 17:00 hodin

úterý a čtvrtek

od 8:00 do 15:00 hodin

pátek

od 8.00 do 13.00 hodin

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne
2012 do 10:00 hodin.

25. 1.

se nahrazuje textem:
Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí a středa

od 8:00 do 17:00 hodin

úterý a čtvrtek

od 8:00 do 15:00 hodin

pátek

od 8.00 do 13.00 hodin

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne
2012 do 9:00 hodin.

10. 2.

Kapitola 8 bod 8.1.
původní text :
8.1

Termín otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne
25. 1. 2012 od 13:00 hodin v sídle zadavatele – v zasedací místnosti č. 101a v prvním
budovy, na adrese: Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1, 434 69 Most.
se nahrazuje textem:

patře

8.1
Termín otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne
10. 2. 2012 od 10:00 hodin v sídle zadavatele – v zasedací místnosti č. 101a v prvním
budovy, na adrese: Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1, 434 69 Most.

JUDr. Hana Jeníčková
náměstkyně primátora

patře

