VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ZADAVATEL:
Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace
Riegrova 655
508 01 Hořice
zastoupená ředitelem Ing. Romanem Bečvářem
IČ:00190217

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce dle směrnice města VS/34
„Podlahy stanice B“
V souladu se směrnicí č. VS/34 města Hořice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto
vyzývám k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.


Předmětem veřejné zakázky na dodávku „Podlahy stanice B“ je výměna povrchových krytin na
stanici B v jižní budově v objektu Levitova centra následné péče, Riegrova 655, Hořice.



Nabídky musí být doručeny nejpozději 23. srpna 2021 na adresu Levitovo centrum následné
péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice v uzavřené zalepené obálce s názvem „Podlahy stanice B“ NEOTEVÍRAT. Otevírání obálek bude v sídle zadavatele v kanceláři ředitele dne 23. srpna 2021 ve
13.00 hodin a může se zúčastnit jeden zástupce společnosti, která podala nabídku.



Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
Výše nabídkové ceny – 100%.



Předpokládaná cena zakázky je Kč 550.000,-- bez DPH



Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 kalendářních dnů ode dne
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Roman Bečvář, ředitel tel. 733 636 352
e-mail: becvar@nphorice.cz



Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě, přiloženém
výkazu výměr a smlouvě o dílo.



Požadovaná doba realizace: maximálně 21 dnů, v termínu od 2.1 2022 do 31.1. 2022



Platební podmínky: cena materiálu bude účtována do 31.12. 2021 po jeho naskladnění do místa
provedení díla, po dokončení díla a převzetí díla bude vystavena zhotovitelem konečná faktura
včetně DPH, splatnost faktury 14 dní



Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
a) Profesní kvalifikační předpoklady
výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky v prosté kopii
b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních
zakázek realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele.



Nabídka se podává pouze v českém jazyce
Uchazeči jsou povinni strukturovat nabídku následujícím způsobem:
a) krycí list – dle závazného vzoru (příloha č. 1)
b) ocenění předloženého výkazu výměr (příloha č. 2) (položky nesmí být upravovány a všechny
musí být oceněny)
c) kvalifikační předpoklady
d) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.
3)



Smluvní sankce za nesplnění termínu realizace je ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý den
prodlení.



Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku před podpisem smlouvy o dílo bez udání
důvodu.



Případné otázky a odpovědi budou průběžně zveřejňovány na stránkách města u výběrového
řízení. Poslední dotaz je možno doručit maximálně 7 dní před odevzdáním nabídek a odpovědi
budou zveřejněny maximálně 5 dní před odevzdáním nabídek.
V Hořicích dne …………………….

……………………………………………………………………..
Ing. Roman Bečvář - ředitel

