Město Velká Bíteš
„SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš,
půdní vestavba a stavební úpravy“

Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš,
půdní vestavba a stavební úpravy
Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném
znění, (dále jen „Zákon“).

1. Název a adresa zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
Telefon:

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
00295647
Ing. Milanem Vlčkem
+420 724 261 234, +420 566 789 112

2. Vymezení zakázky:
Předmět:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce,
zahrnující půdní vestavbu a stavební úpravy stávajících prostor budovy SOŠ
Jana Tiraye ve Velké Bíteši, vč. souvisejícího rozšíření otopné soustavy,
elektroinstalací, zdravotně technických instalací, vzduchotechniky a vnitřního
vybavení.

Realizace zakázky bude provedena dle dokumentace pro realizaci stavby z 3/2013,
vypracované Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem:
Elektroinstalace – Ing. Zdeněk Illek, vytápění – Irena Svobodová, vzduchotechnika –
Ing. Jan Paseka, zdrav. tech. instalace – Jan Volák.
Písemnou žádost o zaslání textové části zadávací dokumentace elektronicky
(zdarma) i projektové dokumentace v elektronické podobě (za poplatek) je nutno
doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je
třeba poslat a dokumentaci si po prokazatelném zaplacení poplatku vyzvednout na adrese:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Poděbradova 285/109
612 00 BRNO
Ing. Martin Raus
e-mail: martin.raus@energy-benefit.cz
Tel: +420 270 003 950
a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 16:00 hod., za poplatek 100,- Kč vč. DPH,
případně lze dokumentaci na CD resp. DVD uchazeči zaslat poštou po prokázání uhrazení
výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést výhradně bezhotovostní platbou na č. účtu:
43-6354140227/0100 (jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ). Dokumentace bude
zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce
zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o úhradě.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 24. 2. 2014 v 9:00 hod. v místě plnění.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH):

5 654 000,- Kč

Místo plnění zakázky:

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

Předpokládaný termín plnění zakázky:

od 7. 4. 2014 do 20. 8. 2014

3. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
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Město Velká Bíteš
„SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš,
půdní vestavba a stavební úpravy“
Nabídku doručte nejpozději do:
Místo doručení:

4. 3. 2014

Hodina:

10:00

Město Velká Bíteš - městský úřad
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v pracovních dnech
v pondělí a středu vždy v době od 8:00 do 16:00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek v době od
8:00 do 13:00 hod. na podatelnu města Velká Bíteš. V poslední den lhůty budou nabídky
přijímány do 10:00 hodin.
Doručení v souladu s ust. § 69 Zákona, v
zakázky:

obálkách označených názvem veřejné

„SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy NABÍDKA – NEOTVÍRAT!“
Termín otevírání obálek s nabídkami je dne 4. 3. 2014 v 10:00 hod. na městském úřadě
ve Velké Bíteši.

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů (výňatek ze ZD):
Podrobná specifikace všech požadavků na splnění základních, profesních i technických
kvalifikačních předpokladů je uvedena v zadávací dokumentaci.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkovou. Nabídková cena bude stanovena na
základě ocenění přiloženého soupisu prací (Příloha zadávací dokumentace). Pro vytvoření
oceněného soupisu prací uchazeč závazně použije dodaný soupis prací v
elektronické podobě.
V souladu se závazným návrhem smlouvy o dílo je požadovaná lhůta splatnosti dílčích
faktur i konečné faktury 30 dní ode dne doručení zadavateli.

6. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (cena bez DPH).

7. Jiné požadavky a práva zadavatele:
Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce.
Součástí nabídky bude krycí list dle závazného vzoru, uvedeného v příloze zadávací
dokumentace.
Součástí nabídky bude dále návrh smlouvy o dílo, zpracovaný dle závazného vzoru,
uvedeného v příloze zadávací dokumentace.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Výzva obsahuje pouze výňatky ze zadávací dokumentace. Podrobná
specifikace všech zadávacích podmínek i požadavků zadavatele je uvedena
v zadávací dokumentaci, součástí zadávací dokumentace je i příslušná
projektová dokumentace.
Ve Velké Bíteši dne 17. 2. 2014

Ing. Milan Vlček
starosta města
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