Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu
na opravu lina v zařízení Domov seniorů Hranice p.o.
(Vše dle § 6, 7 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
1. Identifikační údaje o zadavateli.
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová
Další informace získáte na tel. 737 121 839, mail: spravce@domovsenioruhranice.cz
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Pokládka nového lina v pavilonu 2 DS Hranice
3. Cíl nabídky
Požadujeme opravu původního podkladu, dodání a pokládku nového lina v objektu:
Pavilon 2:
- suterén – 2 celé buňky obyvatel (4x pokoj, 2x chodbička) cca. 87m2
- 1. patro – 4 celé buňky obyvatel (8x pokoj, 4x chodbička) cca. 174m2
- 2. patro – chodbička před pokoji 12m2
Specifikace materiálu:
požadujeme homogenní lino ve formátu pásu v potřebné šířce dle dodaného vzorníku. Lišty na
pokojích a chodbičkách kolem zdí. Upřesnění bude provedeno na základě osobní dohody.
Záruka na celé dílo je 36 měsíců.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín podání nabídek: do 23. 10. 2018, 10:00
Místo podání: podatelna DS Hranice
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice
5. Kvalifikační kritéria
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie)
6. Zpracování nabídkové ceny:
Cena celkem s DPH 15% za celé dílo.
7. Termín dodání služby:
- zahájení prací od 29. 10. 2018 (nezávazný termín)
- ukončení prací na pokojích do 30. 11. 2018 (závazný termín)
V případě nedodržení termínu ukončení prací se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05%
z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny.
8. Hodnotící kritéria
Cena v Kč s DPH 15% (váha kritéria 100 %)
9. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ-LINO“. Nabídka bude
opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové
ceny, ve skladbě, jak je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou
následovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle
uvážení uchazeče, např. reference.
10. Další podmínky
Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií
nejvíce vyhovovat. Zadavatel si vyhrazuje právo objednání pouze části díla. Zadavatel si
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit.
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří pracovních dnů od ukončení VŘ.

