SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou
Škola spolupracující s Pedagogickou fakultou UP Olomouc
tel.: 581 773 766
mob. : 733 171 806
www.zslipnik.cz

email: zvspslipnik@email.cz

_________________________________________________________________________

Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění, kdy zadavatel je povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Základními principy pro zadávání veřejných zakázek
PO zřízených Olomouckým krajem)

Číslo jednací:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu veřejné
zakázky:

SZSL 745 / 2015
Oprava podlah na chodbách přístavby školy
Stavební práce
23.10.2015
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká
301
Osecká 301, Lipník nad Bečvou, 751 31
Mgr. Miluše Juráňová
Tel: +420581773766
Email: zvspslipnik@email.cz
61985953
není plátce DPH
Mgr. Miluše Juráňová
Tel: +420581773766
Email: zvspslipnik@email.cz
30.10.2015, 13:00

Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava podlah
přístavby školy (viz příloha Nabídkový rozpočet.- Opravy
podlah na chodbách přístavby)
Předpokládaná hodnota
330 578,51 Kč bez DPH.(400 000,- Kč vč. DPH)
veřejné zakázky v Kč:
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou
maximální a nepřekročitelnou. Vyšší cenové nabídky
nemůže a nebude veřejný zadavatel akceptovat, nabídky
obsahující vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny.
Typ veřejné zakázky
Zakázka malého rozsahu II. kategorie
Lhůta pro dodání (zpracování Uchazeč musí provést komplexní stavební práce nejpozději
veřejné zakázky)/ časový
do 31.12.2015. Práce musí být provedeny v průběhu
harmonogram plnění/ doba
vánočních prázdnin a ve dnech ředitelského volna
trvání veřejné zakázky
stanoveného vedením školy tak, aby nenarušily chod školy
Místa dodání/převzetí
Budova školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301
plnění:
Hodnotící kritéria:
Celková nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny

Splnění výše uvedených podmínek a nabídka nejnižší ceny
počítané bez DPH
Způsob hodnocení je specifikován v samostatné zadávací
dokumentaci, která je nedílnou součástí výzvy k podání
nabídek, jako její Příloha č. 1.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě k podání
nabídek a další podmínky pro vyhotovení nabídky k plnění
veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací
dokumentaci.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být vyhotovena a zadavateli doručena v
písemné formě a českém jazyce.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě k podání
nabídek a další podmínky pro vyhotovení nabídky a plnění
veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací
dokumentaci. Zadávací dokumentace je součástí výzvy k
podání nabídek, jako její příloha č. 1 a bude zájemcům o
veřejnou zakázku poskytnuta společně s výzvou k podání
nabídek.
Povinnost uchovávat
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
doklady a umožnit kontrolu: dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly zakázky, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání
důvodů.
V Lipníku nad Bečvou dne 23. 10.2015
…………………….........................
Mgr. Miluše Juráňová
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

