PO PT Á V KA
na výběr zhotovitele pro realizaci stavby

“Oprava střechy ZŠ Tuchořice”

Tuchořice dne 14.6. 2013

1. Úvod
Obec Tuchořice, jako investor, žádá o podání cenové nabídky na provedení stavby “Oprava
střechy budovy Základní školy” v Tuchořicích.

2. Identifikační údaje zadavatele
Obec Tuchořice
Tuchořice 123
439 69
zastoupená: Ladislavem Kubiskou IČO
DIČ
Bankovní spojení
číslo úctu
telefon
fax
mobil

starostou obce
00265624
CZ00265624 - obec není plátcem DPH
KB Žatec
4124481/0100
415 725 094, 415 721 182
415 721 181
602 202 552

3. Všeobecné instrukce pro nabízejícího
3.1.

Předmět nabídky:
Předmětem poptávky je kompletní dodávka stavebních prací (dle výkazu výměr) při
opravě střešní konstrukce budovy ZŠ Tuchořice. Oprava spočívá v demontáži střešní
krytiny, komínů, latění, úžlabí, okapů a plechování. Dále v montáži latění, folie,
úžlabí, okapů a plechování, střešních oken, komínových hlav, střešní krytiny, opravě a
vyspárování komínů.

3.2.

Čas plnění:
Předpokládaná doba zahájení:
Předpokládaná doba dokončení:

3.3.

07/2013
09/2013

Předložení nabídky:
Nabízející předá nabídku (včetně návrhu smlouvy o dílo, příloh, referencí a dokladů o
způsobilosti k provádění uvedených prací) v zalepené obálce nebo balíčku, na adresu
investora, a to nejpozději do:

1.7. 2013 do 12.00 hodin
S výsledkem poptávky budou nabízející seznámeni do 5 dnů od otevření obálek.
3.4.

Způsob a rozsah předkládané nabídky:
Nabídka musí být předána v jednom vyhotovení včetně cenové části v zalepené

obálce. Cenu požadujeme v nabídce uvést jako maximální bez DPH a včetně DPH.
V ceně musí být zahrnuto zřízení a úklid staveniště, včetně odvozu vzniklých odpadů
v souladu se zákonem o odpadech. Mimo cenovou část zadavatel požaduje předložit
druhou část nabídky, která musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, výpis z obchodního
rejstříku, popřípadě živnostenské oprávnění, doklady o odpovědných osobách
zhotovitele a prokázání kvalifikačních předpokladů zhotovitele.
3.5.

Doba platnosti:
V nabídce musí být uvedeno, že její platnost je minimálně do 31.12. 2013.

3.6.

Náklady související s předložením nabídky:
Nabízející nese veškeré náklady související s přípravou a předložením své nabídky,
bez ohledu na výsledek poptávky.

4. Návštěva staveniště
Nabízejícímu bude umožněna návštěva staveniště a jeho prohlídka, s cílem získat informace,
které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky. Náklady spojené s návštěvou staveniště jdou
na účet nabízejícího.

5. Změny v poptávce
Kdykoliv před termínem předložení nabídky může zadavatel z jakéhokoliv důvodu, ať z
vlastní iniciativy, nebo v odezvě na objasnění vyžádané nabízejícím, změnit poptávkové
dokumenty, nebo zrušit poptávku. Změna bude oznámena písemně, nebo faxem všem
úcastníkum poptávky. Aby se nabízejícím poskytl přiměřený čas pro zapracování změny do
svých nabídek, může zadavatel podle svého uvážení prodloužit termín pro předložení
nabídky.

6. Podmínky pro přijetí nabídky
6.1.

Nabídka (návrh smlouvy) musí být podepsána osobou či osobami:
1) náležitě oprávněnými a zapsanými v rejstříku, nebo
2) vybavenými platnou plnou mocí.
Autorizace druhým uvedeným způsobem musí být doložena ověřenou plnou mocí
přiloženou k nabídce.

6.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které:
1) nebudou doručeny v předepsaném termínu
2) nebudou respektovat požadavky na formu, rozsah a obsah zpracování nabídky.

6.3.

Žádná nabídka se nesmí upravovat po konečném termínu předložení nabídek.

7. Platební podmínky
Platební podmínky budou dohodnuty a uvedeny ve smlouvě o dílo.

8. Záruční podmínky
Na předmět poptávky požaduje zadavatel poskytnutí záruční lhůty min. 36 měsíců od data
převzetí díla.

9. Kriteria pro hodnocení nabídky
Zadavatel bude hodnotit a porovnávat pouze nabídky, které byly předloženy včas a odpovídají
požadavkům poptávky.
V průběhu hodnocení bude zadavatel hodnotit zejména:






soulad nabídky s požadavky poptávky
cenu a platební podmínky
dodací lhůty
způsob zajištění kvality a jakosti prováděných činností
délku záruční doby

10. Zadávací dokumentace
Výkaz výměr je přiložen k této poptávce a je k dispozici na Obecním úřadě v Tuchořicích.

Za Obec Tuchořice:

Ladislav Kubiska
starosta obce

