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Výzva k podání nabídky  
 

 

Vyzýváme Vás k podání nabídky na zakázku na dodávku stavebních prací s názvem  

   

„Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia 
Kroměříž, přípravné práce“  

 
 

1. Identifikační údaje o zadavateli 
 
Název zadavatele:         Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži   
Sídlo:                 Pilařova 3, Kroměříž 767 01 
Statutární zástupce a zástupce ve 
věcech technických:      Mgr. Jan Košárek – ředitel AG 
IČ:       00226611 
DIČ:       CZ 00226611 
 
2. Vymezení druhu a předmětu zakázky 
 

Předmětem plnění zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy Arcibiskupského 
gymnázia Kroměříž, přípravné práce“ dle projektové dokumentace zpracované Projekční 

kanceláří AKTÉ  projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž. 
 
3. Poskytnutí zadávací dokumentace  
 
Zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD nosiči je uchazečům předána osobně 
jako příloha této výzvy. Kompletní dokumentaci v elektronické podobě naleznete na 
www.agkm.cz. 
 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
 
Zadavatel pro prokázání splnění kvalifikace stanovil podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci. 
 
5. Hodnotící kritéria 

 celková nabídková cena včetně DPH      60% 

 lhůta pro provedení prací ve dnech včetně HMG                         20% 

 reference             20% 
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6. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.5.2016 ve 13.00 hod. 
 
Nabídky je možno podávat osobně, nebo prostřednictvím poštovního přepravce na adresu 
zadavatele: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, v uzavřené 
obálce označené „Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, přípravné práce“, a 
to v pracovních dnech od 8.00 do 14.30 hod. po celou dobu lhůty pro podání nabídek, vyjma 
posledního dne, kdy lhůta končí v 13.00 hod. 

 
 
 
V Kroměříži dne 13.4.2016. 
 
 
 
 
        
                      Mgr. Jan Košárek 
                  ředitel AG 
 
 
 

 
 

Potvrzení o převzetí výzvy: 

 
V ………………………..  dne ………………. 
 
Potvrzuji, že jsem přijal tuto výzvu k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace 
a příloh v elektronické podobě na CD nosiči. 
 
Zástupce uchazeče (jméno a příjmení):  
Kontaktní údaje e-mail:  
 telefon:  
Podpis:  
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