Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předmět zakázky:

Stavební úpravy sociálního zařízení a pokojů v budově D dle přiložené
dokumentace.
K výzvě je přiložena:
• Technická zpráva ke stavební úpravě sociálního zařízení a pokojů
• Stavebně konstrukční řešení
• Technická zpráva elektrotechnika
• Technická zpráva zdravotechnika
• Technická zpráva vzduchotechnika
•
Nad rámec projektové dokumentace požadujeme:
• Zednické zapravení otvorů, kterými jsou rozvedeny kabely
slaboproudu (PC a telefon)
• Provedení malířských prací ve všech místnostech budovy D
Z našeho současného vybavení ke stavebním úpravám dodáme:
 2 umyvadla včetně vodovodních baterií
 2 kuchyňské linky včetně vodovodních baterií
 1 výlevku
 1 přebalovací pult
Termín zahájení stavebních prací:
Termín ukončení prací:

11. 9. 2017
16. 10. 2017

Datum vyhlášení zakázky:

8. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídky:

5. 9. 2017 do 8.00 hodin

Název zadavatele:

Chovánek – dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8
635 00 Brno – Bystrc

Způsob označení a podání nabídky:

Uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
Nabídku lze doručit osobně nebo poštou nejpozději dne 5. 9.
2017 do 8.00 hod. na adresu zadavatele. Rozhodujícím
okamžikem doručení je okamžik převzetí zadavatelem.
Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení prostřednictvím
pošty.
Nabídka musí být podána v zalepené obálce s viditelným
názvem Veřejná zakázka – STAVEBNÍ ÚPRAVA
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A POKOJŮ.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Nabídková cena za stavební práce musí být stanovena jako
konečná včetně nákladů na dopravu či likvidaci odpadu.
Za malířské práce požadujeme uvedení ceny vč. DPH za 1 m2
za malbu bílou i barevnou.
Za obklady a dlažbu požadujeme cenu vč. DPH za 1m2 a
výběr z minimálně 5 odstínů.

Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
včetně DPH. Tato cena musí být konečná včetně nákladů na
dopravu.
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a
na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o
přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně
nebo e-mailem všem uchazečům, kteří nabídku podali a
jejichž nabídka byla hodnocena.

V případě Vašeho zájmu je možné zúčastnit se obhlídky na místě dne 18. 8. 2017 v 9.30 hodin. Na
místě budou k dispozici potřebné dokumenty v listinné
podobě včetně projektové dokumentace.
Otevírání obálek:

5. 9. 2017 v 8.00 hod.

Kontaktní osoba:

Bc. Iva Maršálková
e-mail: marsalkova@chovanek.cz

Ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka

