Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100

Č.j.: SPŠ:JC/104/2007/RED

V Jičíně 24. října 2007

Výzva k podání nabídky
s poukazem na § 18, odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách , vás vyzýváme
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Oprava ploché střechy
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100 vyhlašuje poptávku
v souladu se směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3/2006 za účelem zjištění cen obvyklých
v místě plnění.
Tímto Vás vyzýváme k předloţení Vaší nabídky.
I.

Místo plnění zakázky
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koţeluhy 100

II.

Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava ploché střechy s bitumenovou
krytinou, provedení tepelné a vodotěsné izolace střešního pláště. Důvodem je celoplošně
popraskaná krytina a časté zatékání do konstrukce. Na krytině je provedeno pouze několik
drobných oprav lepením bitumenových pásů a tmelení prasklin. Dešťová voda je svedena
do dvou vnitřních ţlabů. Celková plocha k izolaci činí cca 370 m2. Zdrojem zatékání je
zřejmě ţlab.
III.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč o zakázku předloţí oprávnění k podnikání dle zákona 445/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zákona 360/1992 Sb., současně předloţí doklad o uzavření pojištění
z odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání.

IV.

Doba plnění
Termín opravy je stanoven na konec roku 2007 nebo začátek roku 2008.

V.

Požadavky zadavatele
Uchazeč předloţí nabídkovou cenu na celou akci podle místa plnění zakázky včetně
kalkulace v členění: cena bez DPH
DPH
cena celkem včetně DPH.
Předloţená nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a závazná pro uzavření
smlouvy o dílo. Cena bude hodnocena v rámci posuzování nabídek. V nabídce navrhne
uchazeč záruční dobu na prováděné práce.

VI.

Termín a způsob odevzdání nabídek
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je 10. listopad 2007
do 12:00 hod.

VII.

Hodnotící kritéria

Hodnotícími kritérii jsou:
cena
termín předání díla
VIII. Kvalifikační kriteria
Předloţení Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst.(1) písm. a) – i).
Předloţení výpisu z obchodního rejstříku nebo ţivnostenský list
IX.

Obchodní a platební podmínky
Platba za dodávku bude prováděna na základě soupisu provedených prací a dodávek
odsouhlasených technickým dozorem a zástupcem investora fakturou se splatností 14 dní.
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude proplacena po odstranění případných vad
a nedodělků.

VIII.

Další podmínky

Zadavatel vybere z předloţených nabídek tu, která mu bude nejlépe vyhovovat. Zadavatel si
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové zřízení zrušit. Oznámení o tom,
zda s vámi bude uzavřena smlouva, pokud bude vaše nabídka vybrána, vám bude sděleno
do 12. listopadu 2007.

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo.

Stávající stav lze shlédnout prohlídkou na místě samém individuálně po dohodě
na tel.: 493 533 137 (Ing. Alena Ţalská), 731 565 044 (Mgr. Lea Šikýřová).

Těšíme se na Vaši účast ve výběrovém řízení.

S pozdravem
Ing. Alena Ţalská
ředitelka VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koţeluhy 100
tel.: 493 533 137, mob.: 736 441 706

Oslovené firmy:
Ing. Petr Hübner, Hviezdoslavova 184, 506 01 Jičín
FASE s.r.o., U Katovny 58, 412 01 Litoměřice
Poka – Střechy, Bohumila Čeňka 944, 506 01 Jičín
Alvaa, s.r.o., Vaníčkova 1911/5, 169 00 Praha-Břevnov
Werych s.r.o., Ing. Oldřich Vehovský, Jičínská 167, 507 11 Valdice

