Váš dopis ze dne:

Naše značka:
SIR/

Cenová poptávka:

Vyřizuje:

V Opavě:

Projektová dokumentace – odstranění vlhkosti zdiva.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ zadavatele:

Sírius, příspěvková organizace
Mánesova 1684/7, 74601 Opava
71197036

Kontaktní osoba:
Telefon:
GSM
E-mail:
URL adresa:

Mgr. Soňa Lichovníková
553711803
731482151
reditel@sirius-opava.cz
www.sirius-opava.cz (stránky ve výstavbě)

Zadavatel si vyhrazuje právo:

•
•
•
•

odmítnout předložené nabídky,
změnit podmínky zadání veřejné zakázky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: (bagatelní zakázka)
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je cenová nabídka na:
Projektovou dokumentaci – odstranění vlhkosti zdiva části objektu DOZP Mánesova 1684/7, 74601
Opava.

Kontaktní osobou ve věcech smlouvy:
Mgr. Soňa Lichovníková, ředitelka organizace,
Tel.:731482151,
e-mail: reditel@sirius-opava.cz.
Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace – odstranění vlhkosti zdiva
Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:
1. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy, který respektuje obchodní podmínky, podepsaný osobou

oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu,
dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc apod.).
Od obchodních podmínek se nelze odchýlit vyjma případů, kde zadavatel požaduje obchodní podmínky
doplnit (v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka
hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
2. Nabídková cena bude uvedena v české měně a to v členění: cena bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH

Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené
s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu.

3. Místo realizace:

část objektu DOZP Mánesova 1684/7 74601 Opava

4. Doba plnění:

do 1 měsíce od uzavření smlouvy

5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
7. Platební podmínky: splatnost faktur 30 kalendářních dní.
8. Prohlídka místa pro realizaci zakázky po telefonické domluvě s ředitelkou organizace.

I.

Požadované doklady:

1. Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) a prostou kopii
aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se
oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
2. Ve své nabídce uchazeč dále doloží seznam zakázek obdobného charakteru dodavatelem realizovaných
v posledním roce (s uvedením názvu akce, předmětu a rozsahu zakázky, rozpočtových nákladů).
3. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřenou kopii výpisu
z obchodního rejstříku je-li v něm zapsán, nebo úředně ověřené osvědčení o oprávnění k podnikání
vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky. Současně je vítězný uchazeč povinen před podpisem
smlouvy doručit zadavateli úředně ověřený doklad o oprávnění jednat za smluvní stranu (např. plná moc,
jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.), nevyplývá-li toto oprávnění přímo
z výše uvedených dokladů.
II.
Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena bez DPH (váha 80%) a doba dodání (váha
20%)
V případě, že dva nebo více uchazečů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto nabídek
stanoveno podle data a času doručení nabídky zadavateli.
III.

Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku zašlete

a) v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce s uvedením
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označenou:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Projektová dokumentace – odstranění vlhkosti zdiva
NEOTEVÍRAT!

poštou na adresu
Sírius, příspěvková organizace
Mánesova 1684/7, 74601 Opava

b) nebo doručte osobně na podatelnu organizace.
pondělí až pátek

v době od 7:00 do 15:30 hodin,

nejpozději však do 6.4. 2018 v 15:00 hodin.
Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení.
Mgr. Soňa Lichovníková, v.r.
ředitelka příspěvkové organizace

