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Vyřizuje: Ing. Silvie Banášová
naše značka:

tel: 571 669 112

mail: silvie.banasova@sbdroznov.cz
vaše značka:

dne:2.6.2014

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle §1772 ZOZ
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás vyzvat k předložení cenové nabídky na dodávku stavebních prací
specifikovaných v níže uvedených podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku:
1.

Identifikační údaje zadavatele
objednatel:
Stavební bytové družstvo Rožnov
sídlo:
Čs. Armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
jednající:
Mgr. Josef Mareš, předseda představenstva
Miloslav Plesník, člen představenstva
IČ:
00053732
DIČ:
CZ00053732
kontaktní osoba:
Ing. Silvie Banášová
tel:
608 482 795
e-mail:
silvie.banasova@sbdroznov.cz

2.

Identifikační údaje stavby
název veřejné zakázky: Stavební úpravy bytového domu č.p.1541-42 – vybudování vstupu
do suterénu a oprava svislé hydroizolace a drenáží suterénu
místo stavby:
Dubkova 1541-42, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
investor:
SBD Rožnov, Čs. Amády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

3.

Předmět veřejné soutěže
Kompletní dodávka díla:
−
zhotovení stavby specifikované projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami
veřejné soutěže a smlouvou o dílo
−
dokumentace skutečného provedení stavby

4.

Místo a termín plnění zakázky
Místo
Dubkova 1541-42, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, p.č.st.2266
Termín
Termín zahájení prací je 1.7.2014.
Předpokládaná délka stavebních prací: 60 dnů, dle nabídky dodavatele
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5.

Podklady
•
Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
•
Projektová dokumentace drenáží
•
Slepý rozpočet stavby
•
Návrh Smlouvy o dílo
•
V případě zájmu prohlídka domu

6.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
6.1. Krycí list
Krycí list nabídky bude obsahovat název veřejné soutěže, identifikační údaje uchazeče,
tj. název obchodní firmy uchazeče, či název fyzické osoby, přesnou adresu uchazeče, jméo
statutárního zástupce, identifikační číslo uchazeče, jméno kontaktní osoby, telefon, fax, emailovou adresu, nabídkovou cenu (uvedenou bez DPH, s vyčíslením DPH a cenu včetně
DPH), poskytnutou záruku, podpis statutárního zástupce.
Pod “Krycí list nabídky” budou vloženy relevantní dokumenty celé nabídky, viz. další text.
6.2.
•
•
•
•
•
•

Kvalifikační požadavky
Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence
Doklad o oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího
Potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí
osobě
Certifikát na provádění hydroizolačních systémů od výrobce navrhované hydroizolace
Minimálně tři potvrzení od odběratele obdobných zakázek, především provedení
hydroizolace a drenáží

6.3. Technická specifikace
•
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace
•
Slepý položkový rozpočet stavby bude dodržen. V případě doplnění nabídky o nezbytné
položky (dle uchazeče o zakázku) budou tyto položky uvedeny na konci rozpočtu ve
zvláštním oddíle
•
Je možné zpracovat variantní nabídky, které splní technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci. Uchazeč v takovém případě předloží nabídku zpracovanou
dle slepého rozpočtu stavby a zvlášť nabídku variantní
6.4. Cena
•
Nabídnutá cena nemůže být změněna, ledaže dojde k navýšení objemu stavebních prací
změnou zadavatele či technickými podmínkami, které projektová dokumentace
nepředpokládala
•
Nabídka s rozpočtem stavby bude součástí Smlouvy o dílo
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6.5. Harmonogram
•
V nabídce bude zpracován harmonogram stavebních prací
7.

Hodnotící kritéria
•
Splnění zadaných technických parametrů nabídky, návrh systémového řešení opravy
hydroizolace a drenáží
•
Cena
•
Záruky
•
Termín zahájení a ukončení prací
•
Reference
•
Kvalifikace a pojištění firmy

8.

Další podmínky
•
Zadavatel nehradí náklady s vypracováním cenové nabídky
•
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů
•
Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávacích podmínek
•
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek

9.

Způsob a termín podání nabídky
Nabídka bude doručena do 11.6.2014 do 15:00 hod. písemně v zalepených obálkách poštou
nebo do rukou Ing. Silvii Banášové.

10.

Výběr zhotovitele
O výsledku výběrového řízení Vás budeme informovat do 10 dnů od jeho konání
elektronickou poštou.
Děkuji za spolupráci.

Ing. Silvie Banášová
referent TÚ
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