VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
Číslo zakázky:
Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

6/2018/MALOVÁNÍ
Malování ŠD - vila
Stavební práce
23.05. 2018
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace
Kamenická 1145
405 02, Děčín
Mgr. Jaroslav Skála
775859790
skala@zskamenicka.cz
72743735
--Mgr. Jaroslav Skála
775859790
skala@zskamenicka.cz

23.05. 2018
Lhůta pro podávání nabídek ZAHÁJENÍ:
UKONČENÍ:
05.06. 2018 – v 10.00
Zednické a malířské práce v rozsahu přílohy č.2
Popis předmětu zakázky:
155 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč1:
Zakázka malého rozsahu
Typ zakázky:
Lhůta pro realizaci dodávky: 15.08. – 25.08. 2018
Lhůta dodání
Základní škola, Kamenická 1145/50, Děčín II
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
 Nabídková cena 100%
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
formu nabídky:
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat
jménem
uchazeče.
Označení
obálky
„6/2018/MALOVÁNÍ – NEOTVÍRAT“
Dále bude nabídka obsahovat:
1. Krycí list nabídky
2. Položkový rozpočet dle přílohy č.2
3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53,
odst.1, písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb..
4. Vyplněnou Smlouvu o dílo ve dvou
vyhotoveních podepsanou oprávněnou osobou

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

jednat jménem uchazeče
5. Splněné požadavky na splnění základní a
profesní kvalifikace dodavatele dle této výzvy.
6. Žadatel má povinnost zveřejnit subdodavatele
s podílem vyšším než 10%.
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání
důvodu. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel
nehradí. Zadavatel dále upozorňuje žadatele, že všechny
části řízení k veřejné zakázce mohou být zveřejněny.
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