Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
aktivita: 3.3 a)

Aktivita:

Podpora (investiční) transformace
posilování služeb zaměstnanosti v ČR

a

Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

Ano

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.3.00/04.09257

Název výběrového/zadávacího řízení:

„Výběr zhotovitele díla pro rekonstrukci
budovy ÚP v Semilech”

Název projektu:

ÚP ČR Semily - rekonstrukce budovy

Česká republika – Úřad práce ČR
Identifikační údaje zadavatele

Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
IČ: 72496991

Telefon:

+420 950193528

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce:
(pokud nejsou shodné)

Mgr. Michaela Hánlová,

Kontaktní osoba:
Telefon,e-mail:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

Řízená kopie elektronická
Příloha 7a

ředitelka KoP Semily
Mgr. Martina Strnádková
+420950160446,
martina.strnadkova@sm.mpsv.cz
stavební práce
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Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)

Předmětem veřejné zakázky je kompletní
dodávka
stavebních
prací
v rámci
rekonstrukce budovy ÚP ČR, kontaktního
pracoviště v Semilech, Bořkovská 572,
nacházející se na pozemkové parcele 1232/3
o výměře 540 m2 v k. ú. Semily, zapsaných na
LV č. 2361.
Rekonstrukcí dojde ke zvýšení dostupnosti a
úrovně služeb pro klienty Úřadu práce z řad
uchazečů
o
zaměstnání
i
z řad
zaměstnavatelských subjektů.
Zadávací řízení navazuje na zrušené zadávací
řízení uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním číslem VZ 479319

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

14 835 163 CZK

Datum zveřejnění:

25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

21. 7. 2014 do 13:00 hodin

Místo pro podání nabídky

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
v Semilech, Bítouchovská 1, 513 01
Semily, místnost č. dveří 210, 3. NP
Ekonomická výhodnost nabídky

Kritéria hodnocení:

a) Celková nabídková cena včetně DPH
- 80%
b) Garantovaná doba realizace stavby20%

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

český

Forma nabídky

Listinná,
podepsaná
oprávněnou
osobou - požadavek na současné
podání nabídky na médiu se nevylučuje

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky
Informace o možnosti zrušení řízení
Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných
zakázkách:
Řízená kopie elektronická
Příloha 7a

36 týdnů od převzetí staveniště

Dle ust. § 84 ZVZ
http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/4d22f2ba-6d80-46f5-97fc3f1b6df820ee
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