OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LOUNY
Se sídlem v Žatci, IČO 00005797, tel. 415 672 192, 415 671 863
___________________________________________________________________________
Vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele díla / stavby
název: „Výměna 24 kusů lodžiového zábradlí a pokládku podlah na lodžie bytového
domu čp. 2448 – 2450 (obj. 8702), ulici Školní, Louny “

Podmínky:

A.Vymezení plnění zakázky zahrnuje zejména tyto činnosti:
Předmětem nabídkového řízení je kompletní dodávka díla / stavby včetně výkazu rozpočtu
díla / stavby. Součástí zakázky bude i vyřízení žádosti o zábor veřejného prostranství a
její úhrada.

B. Doba a místo plnění :
Předpokládané zahájení realizace stavby: červen 2020
……………………………………………………………….
Ukončení stavby : září 2020
……………………………………………………………….
ulice : Školní
Místo plnění : č.p. 2448-2450

obec : Louny

C. Způsob zpracování nabídky, nabídkové ceny – včetně platebních podmínek :
Nabídková cena musí být uvedena ve skladbě s DPH a bez DPH ( u DPH uvádějte její výši )
v členění dle jednotlivých logických celků, oddílů a jednotlivých položek stavebních prací dle
výkazu výměr. Tato cena bude považována za maximální, konečnou a bude uvedena v návrhu
smlouvy o dílo.

D. Platební podmínky :
Zálohy neposkytujeme. Úhrada bude provedena až po převzetí díla.
Splatnost konečné faktury bude 14 dní po odstranění vad a nedodělků vyspecifikovaných
v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Všechny výše uvedené požadavky uchazeč
zapracuje do návrhu smlouvy o dílo.
Nabídněte, pokud je možné, pro SVJ splátkový kalendář na poptávanou akci. Uveďte za
jakých podmínek bude splátkový kalendář splácen ( navýšení apod. )
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E. Lhůta pro zasílání nabídek :
Lhůta končí dne : 15.04. (středa)

rok : 2020

do : 11:00 hod..

Nabídky nutno doručit na adresu : OSBD Louny se sídlem v Žatci
Správa Louny, ul. Kpt. Nálepky 2640
440 01 LOUNY
Nabídky odevzdejte v zalepené obálce s označením NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ 872 lodžie.
F. Prokázání dalších předpokladů :
Další kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky prokáže uchazeč zejména těmito údaji :
-

technické a materiální vybavení uchazeče k plnění zakázky
uskutečnění srovnatelných zakázek v posledních třech letech ( tel.
kontakt a jméno zástupce ), ceny, místa a doby plnění zakázek.

Uvedené údaje musí být potvrzeny statutárním zástupcem uchazeče.Žadatel tímto prohlašuje,
že s uvedenými údaji bude nakládat výhradně pro potřebu nabídkového řízení.
G. Způsob hodnocení nabídek :
1.
2.
3.
4.

Dodržení podmínek zadání a technické provedení nabídky.
Výše nabídkové ceny včetně DPH.
Výhodnost podmínek navrženého financování.
Záruka na celé dílo

H. Doplňující údaje :
Zadavatel : Společenství vlastníků Školní 2448 – 2450 Louny
Školní 2449, 440 01 Louny
Kontakt : Bc. Zdeněk Budil – technický náměstek, tf. 415 740 470, 777 115 274
Lenka Úlovcová – technik správy Louny, tf. 415 672 192, 725 494 104
Ing. Dagmar Říhová – předseda SVJ– tf. 602 724 619
CH. Práva zadavatele :
- Zadavatel nepřipouští do konce výběrové lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků,
- Vyhrazuje si právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuelně jejich zrušení,
případně nevybrání žádného z uchazečů
- Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v nabídkovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv
úhradu výdajů, spojených s účastí.
- Zadavatel nebude vracet podané nabídky.
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I. Projektová dokumentace :

J. Podmínky zadavatele :
Návrh smlouvy předloží objednatel po vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požadavky na sestavení nabídky od uchazeče :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

Oprávnění k podnikání pro požadované druhy vykonávaných prací
Výpis z obchodního rejstříku
Doložit doklad o pojištění odpovědnosti za škody
Nabídková cena
Platební podmínky
Prokázání kvalifikačních předpokladů dle písmene F
Výměna 24 ks zábradlí na jižníní straně
Konstrukce zábradlí bude provedena z ocelových profilů s povrchovou úpravou
zinkováním
Výplň zábradlí bude plně zakryto nebo z bezpečnostního skla v barvě vždy dle
domluvy
Zábradlí musí vyhovovat staticky s tím, že bude dodán výpočet statikem
Úprava podlah lodžií a provedení pokládky: a) protiskluzové dlažby včetně
hydroizolace
b) protiskluzový nátěr včetně
hydroizolace
Provést úpravu zateplení po montáži zábradlí
Nové zábradlí bude provedeno z obdobných profilů (tloušťka) jako je stávající
pokud bude vyhovovat
Nové zábradlí ukončit tak, aby bylo možno provést případné zasklení
Záruka min. 120 měsíců

Úlovcová Lenka
Technik správy OSBD v Lounech
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OSBD Louny se sídlem v Žatci
Správa Louny, ul. Kpt. Nálepky 2640
440 01
LOUNY

Věc: Přihláška do nabídkového řízení.

1. Tímto se přihlašujeme do nabídkového řízení.
2. Předmětem nabídkového řízení je : …………………………………………………………
…………………………………………………………

Uchazeč svým podpisem tímto stvrzuje souhlas s vyhlášenými podmínkami nabídkového
řízení bez jakýchkoliv výhrad.

V ………………………………… dne …………………………..
Zájemce : …………………………………………………………
Adresa : …………………………………………………………
Tel./fax. : …………………………………………………………

