Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511, e-mail: gymuo@gymuo.cz

Výzva k podání nabídky
Název zakázky:

Oprava bytu školníka

Předmět zakázky

Stavební práce

Datum vyhlášení zakázky:

6. 4. 2018

Název zadavatele:

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Sídlo zadavatele:

T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel
Tel. 465 568 512, mob. 702 292 281, email: hoffmann@gymuo.cz

IČ zadavatele:

00401081

Kontaktní osoba zadavatele

Jana Křenková – správce budovy
Mob: 603 206 826, email: krenkova@gymuo.cz

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Počátek běhu lhůty pro podávání nabídek: 9. 4. 2018

Lhůta, po kterou je uchazeč
vázán svojí nabídkou:

60 dní

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je oprava školnického bytu v budově Gymnázia Ústí
nad Orlicí, T. G. Masaryka 106. Oprava spočívá v celkové rekonstrukci
elektroinstalace včetně bytového rozvaděče, rekonstrukci koupelny a
WC, výměně podlahové PVC krytiny ve dvou místnostech a souvisejících
zednických a malířských pracích.

Konec běhu lhůty pro podávání nabídek: 20. 4. 2018 10:00 hod.

Podrobný soupis (výkaz výměr) včetně technické specifikace je v příloze
výzvy (Příloha č. 3).
Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění je možné dohodnout s výše uvedenou kontaktní
osobou zadavatele v období od 9. 4. do 18. 4. 2018
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Typ zakázky:

Zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Lhůta dodání:

Červenec – srpen 2018
Zakázka bude ukončena nejpozději do 24. 8. 2018.

Místa dodání:

Gymnázium, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí

Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu (Příloha 1 – Krycí list nabídky)

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídka musí být doručena v písemné podobě (poštovní službou nebo
osobně) na adresu zadavatele, musí obsahovat všechny požadované
části (Krycí list nabídky – P1, Podepsaný návrh smlouvy – P2, vyplněný
výkaz výměr (jak část stavební, tak elektro) – P3, podepsané čestné
prohlášení – P4, kopie dokladů potvrzujících profesní kvalifikační
předpoklady, referenční list – P5) a musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být podána
v českém jazyce.
Varianty nabídek nejsou přípustné.
Obálka s nabídkou bude označena nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Oprava bytu – NEOTVÍRAT“ a musí být zapečetěna proti neoprávněné
manipulaci!
Nabídky doručené po termínu a čase budou ze zadávacího řízení
vyřazeny.

Požadavky na zpracování
nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována na základě vyplněného výkazu výměr
(součástí Přílohy č. 3), bude obsahovat veškeré náklady spojené se
stavbou i dopravou materiálu.
Nabídková cena bude rozepsána na cenu bez DPH, vyčíslena bude
hodnota DPH i celková cena včetně DPH. Tato cena bude uchazečem
doplněna do návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2)
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Požadavky na splnění
kvalifikačních předpokladů:

Základní: Uchazeč splní podepsáním čestného prohlášení (Příloha 4).
Profesní: Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán, a doklad o
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky. Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.
Technické: Uchazeč předloží seznam 3 obdobných zakázek (Příloha č. 5)

Právo na zrušení zadání:

Přílohy výzvy:

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení bez udání důvodu zrušit
kdykoliv do uzavření smlouvy.
1) Krycí list nabídky
2) Návrh smlouvy o dílo
3) Projektová
k vyplnění)

dokumentace

(včetně

položkového

rozpočtu

4) Prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
5) Referenční list

Ústí nad Orlicí 6. 4. 2018

Mgr. Marek
Hoffmann
Mgr. Marek Hoffmann,
ředitel
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Digitálně
podepsal Mgr.
Marek Hoffmann
Datum: 2018.04.06
08:57:32 +02'00'

