Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, DENISOVA 212, JIČÍN

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ
PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Výzva k podání nabídky
ZADAVATEL:
Název:
Adresa:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon/fax:
e-mail:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín
Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín
601 16 820
Ing. Alena Žalská – ředitelka školy
495 593 137/495 533 137
reditel@vos-sps-jicin.cz

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba a rekonstrukce školní kuchyně VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koţeluhy
100 v objektu Domova mládeţe v Denisově ulici
Jedná se o odstranění havarijního stavu kuchyně a jejího zázemí v 1. nadzemním podlaţí, odstranění vlhkosti
v 1. podzemním podlaţí a rekonstrukce sociálních zařízení pro domov mládeţe. a celkovou rekonstrukci školní
kuchyně.
Plnění předmětu veřejné zakázky se skládá z:
1. bude provedena sanace vlhkého zdiva – svislé nosné konstrukce budou odizolovány vodorovnými a
svislými clonami proti vlhkosti chemickou injektáţí. Mezi 1.pp a 1. np. Dále odstranění vlhkých omítek a
aplikace sanačních omítek.
2. stavební úpravy 1. np – kuchyně + jídelna , zázemí kuchyně, přístavba v úrovni 1. np., sociální zařízení,
stavební úpravy ve 2. a 3. np., včetně vzduchotechniky a rekonstrukce stávajících instalací.
Veškeré podrobnosti jsou obsaţeny v prováděcí projektové dokumentaci
Místem plnění je budova Domova mládeţe VOŠ a SPŠ, v Denisově ulici 212, Jičín
Bliţší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci (viz příloha) .
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentace s veškerými přílohami je součástí této výzvy. Na poţádání bude uchazeči poskytnuta i
v elektronické verzi.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Nabídky lze podávat osobně v sídle Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Jičín, Pod
Koţeluhy 100, 506 01 Jičín v kanceláři ředitelky školy, nebo v kanceláři školy a to v pracovních dnech
od 8:00 hod. do 13:00 hod, nebo poštou na shora uvedenou adresu zadavatele tak, aby byly
doručeny do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dnem 31. 10. 2007 ve 12:00 hodin.
Obálka s nabídkou bude zřetelně označena „Rekonstrukce kuchyně Denisova 212“ a nápisem

„NEOTVÍRAT“ a na uzavření opatřena přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem oprávněného
zástupce.
POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:
Veškeré poţadavky na prokázání splnění kvalifikačních kritérií jsou obsaţeny v příloze č. 5
„Kvalifikační kritéria“ Zadávací dokumentace
ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Ing. Alena Ţalská - ředitelka školy

v Jičíně dne 15. 10. 2007

