
                                  Výzva k podání na bídky 
 
 
 
Identifika ční údaje zadavatele:  
 
RVP Invest, a.s. 
Sídlo: Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek 
IČ     25886240 
DIČ  CZ25886240 
Tel.:   556 712145 
Mob.: 603 511084 
Kontaktní osoba: Ing.Petr Mořkovský-předseda představenstva 
 
 
Informace o druhu a p ředmětu zakázky: 
 
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
č.137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“) na dodávku stavebních prací pro zakázku 
„Podnikatelský inkubátor RVP Invest, a.s. ve Fulnek u“  formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle §38 ZVZ: 
Předmětem výběrového řízení je dodávka stavebních prací k provedení komplexní 
rekonstrukce 3 objektů v areálu zadavatele, Jerlochovice 120, Fulnek podle 
projektové dokumentace. Uchazeč se má možnost o stávajícím stavu předmětných 
objektů přesvědčit prohlídkou v místě realizace, v termínu a čase, který si předem 
dojedná se statutárním zástupcem zadavatele. Při této příležitosti zároveň obdrží 
kopii projektové dokumentace a výkaz výměr předmětné stavební akce (bez 
nacenění). Jedná se o jedno etapovou stavební akci, které zahájení nastane dnem 
15.1.2007 a  konečný termín splnění dodávky je požadován nejpozději do 
30.06.2007. Splněním dodávky se rozumí dodávka všech stavebních prací, řemesel 
podle projektu a požadavků zadavatele, protokolární převzetí zadavatelem, dodáním 
veškeré dokumentace pro kolaudační řízení. 
 
 
Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace: 
 
Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta v sídle společnosti, Jerlochovice 
120, 742 45 Fulnek v kanceláři předsedy představenstva a to denně od 9,00 do 
14,00 hodin počínaje dnem 15.12.2006. Zadávací dokumentace bude zájemci 
poskytnuta za úplatu 7500,-Kč. 
 
 
Lhůta a místo pro podání nabídek: 
 
Nabídky lze zadavateli předkládat nejpozději do 31.12.2006 do 12,00 hodin. Místem 
podání nabídek je sídlo společnosti: RVP Invest, a.s., Jerlochovice 120, 742 45 
Fulnek. 
 
 



Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace: 
 

- uchazeč musí mít patřičné živnostenské oprávnění – provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování (doložit živnostenským listem) 

- firma uchazeče musí mít minimálně tříletou historii 
- uchazeč musí mít praktické zkušenosti ze stavebních akcí obdobného 

charakteru a rozsahu (doložit seznam významných služeb poskytnutých 
v posledních 3 letech s uvedením jejich doby a rozsahu) 

- uchazeč formou čestného prohlášení podle §62 odst.2 ZVZ doloží, že 
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle §53 odst.1 ZVZ 
(povinnost dodavatele, prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů doklady uvedenými v §53 odst.2 ZVZ se nestanovuje) 

 
 
Údaje o hodnotících kritériích: 
 
Údaje o hodnotících kritériích budou uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
 
 
 
Ve Fulneku dne 14.12.2006 
 
 
Ing.Petr Mořkovský – předseda představenstva  v.r. 
 
 
 


