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DOPIS ZNAČKA
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VYŘIZUJE / TELEFON

01/2021

Havířov / 2.6.2021

Ing. Pavel Řehoř / 603 361 235

Výzva k předložení nabídky na provedení stavby „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

Zadavatel si vyhrazuje právo :
- Odmítnout předložené nabídky
- Zrušit zadání veřejné zakázky
- smlouvu neuzavřít

Specifikace předmětu zakázky
Předmětem zakázky je provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce
střechy tělocvičny“ v rozsahu dle:
 projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2021 společností ATRIS s.r.o., se sídlem
Občanská 1116/18, Ostrava, IČ 28608909

Doba plnění zakázky
Jednotlivé části díla budou předány v termínech uvedených ve Smlouvě, která je přílohou výzvy.
Požadované doklady
Uchazeč v nabídce předloží :
1. aktuální výpis z obchodního rejstříku – je-li do tohoto rejstříku zapsán
2. příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky
Doklady mohou být předloženy v prosté kopii.

Prohlídka staveniště
Uchazečům je umožněna prohlídka staveniště, která se bude konat v pondělí 7.5.2021 v 9,00 se
srazem před vstupem do školy.

Požadavky stanovené pro zpracování nabídky
Nabídka bude podána v uzavřené obálce na adresu :
Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, Havířov
1. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou podepisovat
za uchazeče.
2. Nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v návrhu smlouvy, která je přílohou
výzvy.
3. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč
závazně dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutného soupisu prací (viz. příloha
výzvy)
4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce
5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení
6. Každý uchazeč je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku
7. Termín pro podání nabídek – do 16.6.2021 do 10,00 hod.

Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Bude hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH
uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo.

Přílohy :

Návrh Smlouvy
Projektová dokumentace
Soupis prací

Ing. Pavel Řehoř
ředitel školy

