Příloha č. 1

Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky:

ZSB 04/2018

Systémové číslo VZ (e-Zak)

P18V00000170
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001340

Název zakázky

Výměna oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 p.o.

Předmět zakázky:

Výměna stávajících dřevěných oken a parapetů v Základní
škole Děčín XXXII, Míru 152 za plastová v prostoru šaten a
dílen.

Datum vyhlášení zakázky:

5.6.2018

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Míru 152, Děčín 32, 407 11

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů:

Mgr. Jaroslav Hauzírek, ředitel školy
412 547 761
hauzirek@zsboletice.cz

IČ zadavatele:

72744448

Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů:

Mgr. Jaroslav Hauzírek, ředitel školy
412 547 761
hauzirek@zsboletice.cz
Zahájení: 14.6.2018 9.00
Ukončení: 19.6.2018, 12.00

Lhůta pro podávání nabídek
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

330 000,- KČ (399 300,00 KČ VČETNĚ DPH)

Typ zakázky

Malého rozsahu

Lhůta dodání

Lhůta pro realizaci zakázky:
varianta A
01.07.2018 – 17.08.2018
varianta B
22.10.2018 – 29.10.2018

Místa dodání/převzetí nabídky:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, 407 11

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny (90%) a záruční
doba v měsících (10%).
Cenová nabídka bude platná do 31.12.2018 a bude členěna
na:
cenu bez DPH
cenu včetně DPH
DPH
Položkový rozpočet bude členěn na Objekty přesně dle
Přílohy č.3 Výkaz výměr
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Míru 152
Děčín XXXII, 407 11
IČO: 72744448

tel.: 412 547 761
tel.: 412 517 711
skola@zsboletice.info
www.zsboletice.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

Požadavky na zpracování
nabídky:

Povinná obhlídka staveniště na místě: 14.6.2018 v 9.00
Součástí nabídky bude:
1. vyplněný krycí list a výkaz výměr (přílohy č.2 a 3) podepsaný
oprávněným zástupcem uchazeče
2. nabídka bude členěna do 3 částí (objektů) dle přílohy Výkaz
výměr. Zadavatel si vyhrazuje právo před podepsáním SOD
v případě potřeby redukovat zakázku vyřazením jednoho
nebo více objektů zakázky.
3. technická specifikace nabízených produktů, včetně
typových označení jednotlivých součástí
3. prostá kopie dokladu o oprávnění v podnikání (výpis z
obchodního rejstříku, nebo živnostenské oprávnění)
4. doložení dílčích certifikátů použitých materiálů
5. stručný seznam podobných realizovaných zakázek
6. bez výhrad vyplněná smlouva o dílo
7. čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 53 zákona
137/2006 Sb. – viz příloha č.4
8. nabídka bude předložena v listinné podobě
Při nedoložení jakéhokoliv z těchto požadavků bude nabídka
vyloučena z výběrového řízení.
Cena dodávky v sobě bude zahrnovat veškeré náklady (např.
materiál, doprava, pomocné konstrukce, instalace, demoliční
práce, likvidace materiálu, začištění, malování, úklid aj.).
Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny
zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
zprovoznění této veřejné zakázky včetně zařízení staveniště a
jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu a podobně.
Nabídková cena vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou.

Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v
jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce označené
identifikačními údaji firmy s označením: NEOTEVÍRAT –
„VÝMĚNA OKEN ZŠ BOLETICE“
Nabídka bude doručena na adresu: Základní škola Děčín XXXII,
Míru 152, příspěvková organizace
Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se
všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné
ceny.

Míru 152
Děčín XXXII, 407 11
IČO: 72744448

tel.: 412 547 761
tel.: 412 517 711
skola@zsboletice.info
www.zsboletice.cz

příspěvková organizace
Statutárního města Děčín

Minimální požadované
parametry - specifikace

Stavební hloubka oken min. 70 mm
Min. Uw = 1,2 celé okno
Celoobvodové kování s integrovanou pojistkou proti
nesprávné manipulaci, mikroventilace, ocelová výztuha
v rámu.
Provedení a použitý materiál musí být v souladu
s minimálními požadavky zadavatele udanými v projektové
dokumentaci. Veškeré součásti musí být nové. Repasované
jsou nepřípustné.
Vzhledem k tomu, že se jedná o postupnou výměnu oken,
musí celkový vzhled i profil jednotlivých částí odpovídat již
realizovaným částem.
Meziokenní pilíře v objektech 1 a 2 budou vyzděny z tvárnice
YTONG LAMBDA P2-350.
Případný konkrétní název výrobku v projektové dokumentaci
je specifikován jako minimální standard. Nahrazen může být
adekvátním výrobkem, který splňuje tyto minimální
kvalitativní, funkční a designové vlastnosti.
Záruční doba bude stanovena ve smlouvě o dílo. Jako
minimální je akceptována zadavatelem doba 48 měsíců na
výrobek a 24 měsíců na montáž.

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení,
změnu termínu realizace veřejné zakázky, kdykoli bez udání
důvodu. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel
nehradí. Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po
jednotlivých položkách dle Přílohy č.3. Dodavatel je povinen
zveřejnit subdodavatele s podílem na zakázce vyšším jak 10%.
Všechny části řízení veřejné zakázky mohou být zveřejněny.
Způsob úhrady za předmět zakázky a sankce za nedodržení
smluvních podmínek jsou stanoveny zadavatelem ve smlouvě
o dílo.

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Hauzírek
Jaroslav Jaroslav
Datum:
Hauzírek 2018.06.05
08:07:50 +02'00'
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Ředitel školy
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