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

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE STŘECHY PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY
POČÍTAČOVÝCH UČEBEN, POD KOŽELUHY 100, 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
493 533 137/493 533 137
reditel@vos-sps-jicin.cz

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce střechy a rekonstrukce počítačových učeben nacházejících
se pod opravovanou střechou.
Jedná se o odstranění havarijního stavu střechy kam zatéká a uvedení počítačových učeben do stavu
odpovídajícího požadavkům na počítačové učebny.
Plnění předmětu veřejné zakázky se skládá z:
•
1. bude provedena oprava střechy, odstranění „boulí“ na krytině, provedení zateplovací vrstvy a vrchní
vrstvy hydroizolace.
•

2. stavební úpravy počítačových učeben ve 2. np .

Veškeré podrobnosti jsou obsaženy v prováděcí projektové dokumentaci.
Místem plnění je budova VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci (viz příloha) .
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Nutnými podmínkami pro přijetí nabídky je vyzvednutí zadávací dokumentace v místě sídla zadavatele,
v kanceláři školy do 10. 06. 2008 do 14:00 hodin a vrácení projektové dokumentace při podání nabídky.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Nabídky lze podávat osobně v sídle Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín,
Pod Koželuhy 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 17. 06. 2008 v 09:00 hodin.
Obálka s nabídkou bude zřetelně označena „Rekonstrukce střechy“ a nápisem „NEOTVÍRAT“
a na uzavření opatřena přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem oprávněného zástupce.

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:
Veškeré požadavky na prokázání splnění kvalifikačních kritérií jsou obsaženy v zadávací
dokumentaci.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
Dílčí hodnotící kriteria:
1. cena zakázky……………………………..60%
2. termín dokončení stavby…………………20%
3. záruka za dílo v měsících………………..20%

Ing. Alena Žalská - ředitelka školy

V Jičíně dne 27. 5. 2008

Osobně převzato dne :

…………………………………………………..
razítko, podpis

