STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
LÁZNĚ BĚLOHRAD, ZÁMECKÁ 478
tel.: 493 792 381, fax: 493 792 382
e-mail: soulb@soulb.cz, www.soulb.cz

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu:
Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů v objektu Středního
odborného učiliště na adrese Zámecká 478, Lázně Bělohrad – III. etapa.
Vše dle § 6, 7 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006, o zadávání veřejných zakázek a
směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje s těmito zadávacími podmínkami:
Druh VZ: Stavební práce
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Zpracovat nabídku na instalaci druhého plynového kotle v plynové kotelně v objektu
Středního odborného učiliště, na adrese Zámecká 478, Lázně Bělohrad.
V rámci I.a II. etapy „Rekonstrukce kotelny….“ byl původní 36 let starý plynový kotel
odstraněn, dokončena kompletní příprava pro instalaci nových plynových kotlů a
nainstalován jeden plynový kotel.
2. Podklady pro vypracování nabídky
Osobní prohlídka a konzultace na místě, fotodokumentace není dostačující pro posouzení
rozsahu prací.
3. Cíl projektu
Cílem je instalace v pořadí druhého nového plynového kotle a zefektivnění způsobu
vytápění objektu školy.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín podání nabídek: do 4. 12. 2017 do 10:00 hod.
Místo podání: sekretariát ředitele školy v zalepené obálce s označením: Nabídkové řízení.
Bližší informace na tel.493 792 381 nebo na 725 841 713 p. Krejcarová,
případně e-mail: soulb@ soulb.cz
5. Kvalifikační kritéria
Předložení živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku.

6. Zpracování nabídkové ceny
Požadujeme předložení návrhu ceny ve složení: Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

..…………..
……………
……………..

7. Termín splnění dodávky: 31. prosince 2017
8. Hodnotící kritéria
 Nabízená cena
 Zajištění kompletní dodávky v rámci termínu splnění dodávky
9. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou v zalepené obálce a musí být označena
textem ,,Nabídkové řízení“. V nabídce požadujeme uvést telefonní spojení a e-mailovou
adresu.
10. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. . Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených
kritérií nejvíce vyhovovat. Dále si zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
nabídky a poptávkové řízení zrušit
11. Výběrové řízení proběhne dne 4. 12. 2017
Výběrové řízení proběhne dne 4. 12. 2017 v 11:00 hod. za přítomnosti všech členů
hodnotící komise. Hodnotící komisi stanoví ředitel organizace. Dne 5. 12. 2017 bude
s vybranou firmou podepsána Smlouva o dílo.
12. Oznámení o výsledku výběrového řízení
Výsledek výběrového řízení bude oznámen všem uchazečům dne 4. 12. 2017 po
provedení výběrového řízení prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím pošty
v písemné podobě.
13. Výzva k podání nabídky bude zveřejněna na internetových stránkách školy
www.soulb.cz a na dveřích hlavního objektu školy dne 23. 11. 2017.

V Lázních Bělohrad dne 23. 11. 2017
…………………………………
Mgr. Pavel Petr, ředitel

