
Výzva k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace

Název veřejné Opravy v bytě Č. 5, ulice Topolová, č.p. 616 a v bytě
zakázky: Č. 21. ulice Armádní Č.D. 502. Milovice

Zadavatel

Název: Q-BYTČelákovice spol. s r.o.

IČ: 62958887

Adresa sídla: J. Zeyera 1697, 25088 Čelákovice

Osoba oprávněná za Jaroslav Beneš - ředitelzadavatele jednat:

Telefon: 326991 196

E-mail: qbyt@qbyt.celakovice.cz

Kontaktní osoba Zd. Seidlová, tel. 605 264491, e-mail: seidlova@qbyt.celakovice.cz

1. Informace pro zpracování nabídky

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k výše uvedené
veřejné zakázce v rozsahu a za podmínek uvedených v této Výzvě.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

1) veřejná zakázka na výměnu keramických obklad O v koupelně, WC
a v kuchyni v bytě Č. 5, Topolová ulice, č.p. 616 v rozsahu cca 12 m2
(koupelna), cca 4 m2 (WC) a cca 2 m2 (kuchyň)- vybourání stávajícího
odfouklého keramického obkladu, nový keramický obklad, odvoz a
likvidace suti, úklid.

2) veřejná zakázka na malířské práce v bytě č. 21, Armádní ulice, č.p. 502
v rozsahu cca 139 m2 (dva pokoje, kuchyň, chodba), vyspravení 70 děr a
oprava štukové omítky (cca 10 m2), stržení tapet cca 10 m2 - malba
Primalexem - barva bílá, úklid bytu.

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky
zadávacího řízení, včetně všech případných dodatku. Předpokládá se, že uchazeč
pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené
v těchto zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude ve všech ohledech odpovídat zadávacím podmínkám, muže to mít
za důsledek vyřazení nabídky.
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2. Doba plnění, místo plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Doba plnění: zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

.• zahájení plnění zakázky od 25.02.2013
• ukončení plnění zakázky do 04.03.2013

Místo plnění:
• místem plnění zakázky je ulice Topolová č.p. 616, Armádní č.p. 502, Milovice

3. ZpOsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) vč. DPH.
Nabídka se nemusí týkat celého rozsahu dodávky. Bude členěna podle jednotlivých
stavebních činností (malířské, obkladačské práce).

4. LhOta pro podání nabídky, zpOsob a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dne 19.02.2013 v 10:00 hod.
Nabídka bude podána písemně v uzavřené obálce opatřené nápisem "NABÍDKA -
Opravy v bytě Č. 5, ulice TopOlová, č.p. 616 a v bytě Č. 21. ulice Armádní č.p. 502,
Milovice - NEOTVÍRAT".

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu Q-BYT Čelákovice spol.
s r.o., J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice nebo osobně v sídle zadavatele v pondělí
a středu 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek 08:00 - 12:00 a
13:00 - 15:30 hod. a v pátek 08:00 - 12:00 a 12:45 - 14:00 hod., a to nejpozději
do 03.04.2012 do 10:00 hod.

5. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 19.02.2013 v 13.30 hod. Místem otevírání
obálek je sídlo MěÚ Čelákovice, nám. 5. května, č.p. 1, 250 88 Čelákovice.
Otevírání obálek má právo být přítomen kromě členu komise pro otevírání obálek s
nabídkami jeden oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku.
Zástupce uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v listině účastníku.

6. Dodatečné informace k zadávacím pOdmínkám a prohlídka místa plnění
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, a to dne 05.02.2013 v 9.30 hod.
na adrese ulice Armádní č.p. 502, Milovice.
při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy a
připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro
zadání veřejné zakázky podstatné.

9. DalŠí podmínky zadávacího řízení

~ Zadavatel připouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
~ Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči

v nabídkách.
~ Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
~ Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí.
~ Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit

podrnínkv soutěže, a to písemně a všem účastníkům soutěže shodně,
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>- Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze
strany uchazeče nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude
důvodem k jeho vyloučení z výběrového řízení.

>- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to
do doby uzavření smlouvy.

>- Zadávací řízení je ukončeno oboustranným podpisem smlouvy nebo
objed návky,

>- Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit
>- Základním hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky

V Čelákovicích, dne 31.1.2013

Q - BYT ČElAKOVICE
.pOI, e r o,

D' tnúHICE.J z.ra lim

stránka 3 z 3


	Page 1
	Titles
	Výzva k podání nabídky a k prokázání 

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Page 3
	Titles
	Q - BYT ČElAKOVICE 



