Cenová poptávka na stavební práce – Výměna oken budovy školy na
Husově náměstí 858/1 SPGŠ a SZŠ Krnov
I.

Identifikační údaje zadavatele:
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem:

Jiráskova 1a, 794 01 Krnov

Zastoupen:

Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou organizace

Telefon:

554 637 461

Email:

chlebovska@spgs-szs.cz

Mobil:

737 023 145

II.

Zadavatel si vyhrazuje právo:





III.

odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
doplnit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Výměna oken budovy školy na Husově
náměstí 858/1 SPGŠ a SZŠ Krnov“ podle projektové dokumentace zpracované v dubnu 2013 Ing.
Miroslavem Gerykem, IČ 63015820. Současný stav je nevyhovující vzhledem k velké netěsnosti oken a
úniku tepla. Cílem zakázky je pokračovat ve výměně nevyhovujících kastlových oken ve 2. a 3. nadzemním
podlaží za nová, plastová s izolačním zasklením.
Projektová dokumentace stavby bude uchazečům poskytnuta po jejich předchozí žádosti zaslané zadavateli
emailem na adresu: chlebovska@spgs-szs.cz

IV.

Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:

1. Písemný návrh smlouvy respektující obchodní podmínky (viz příloha č. 1) podepsaný osobou
oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá
uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). V případě rozporů je pak
vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
2. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky
(např. živnostenský list), aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč
zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah veřejné zakázky, musí prokázat oprávnění
k podnikání i subdodavatelé.
3. Uchazeč dále doloží prostou kopii dokladu o autorizaci v oboru pozemní stavitelství
(autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr). K dokladu bude dále doloženo čestným
prohlášením o tom, že uvedená autorizovaná osoba bude při realizaci stavby vykonávat funkci
stavbyvedoucího (zabezpečení odborného vedení provádění stavby dle stavebního zákona) a že tato osoba
je v pracovně-právním poměru s uchazečem, nevyplývá-li toto přímo např. z výpisu z obchodního rejstříku.
4. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena bez DPH, DPH
a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací
předmětu plnění zakázky. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet,
ve kterém uchazeč závazně dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutého výkazu
výměr (viz příloha č.2).
5. Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena vč. DPH

6. Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně 3 dodavatelem realizovaných zakázek obdobného
charakteru srovnatelných se zadávanou veřejnou zakázkou, dokončených za posledních 5 let vč. uvedení
rozsahu a doby plnění, názvu akce, předmětu a rozsahu zakázky, ceny zakázky, investičních nákladů, a
odběratele, kterému byly služby poskytnuty a kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí a
termínu realizace.
7. Místo plnění: Husovo náměstí č. p. 858/1, na pozemcích parcel č. 2631, 2633, vše v k. ú. Krnov – Horní
Předměstí, obec Krnov
8. Termíny plnění: jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 1). Výpis nejdůležitějších termínů pro plnění
díla: 1. etapa od 17. 6. 2013 do 17. 7. 2013, 2. etapa od 16. 6. 2014 do 16. 7. 2014. (Poznámka: termín
plnění není hodnotícím kritériem).
9. Součástí nabídky bude návrh smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *.doc, *.rtf.
V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a podepsaným písemným originálem, bude vzat v úvahu
podepsaný písemný originál.
10. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V.

Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení a 1 x na CD-R doručte v uzavřené obálce
s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„ Výměna oken budovy školy na Husově náměstí 858/1 SPGŠ a SZŠ
Krnov ”
NEOTEVÍRAT
Doručte na níže uvedenou adresu osobně nebo doporučeně poštou na níže uvedenou adresu:
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace,
Jiráskova 1a
794 01 Krnov

nejpozději však do 29. 4. 2013 do 12:00 hodin.
Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a
hodnocení.
Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka organizace
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy (Obchodní podmínky) - text
Příloha č. 2 – Výkaz výměr v elektronické podobě

