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Veřeiná zakázka malého rozsahu:

,,oprava klempířských prvků HLKs"

zpúsob zadáÍí:
otevřené řízení' dle Pravidel o zadáVánÍVeřejných zakázek Horských lázní Kar|ova studánka' siátní

podnik

Čislo lednacl HLKs/1988i2016

Katrova S't'uoÁnxa
i,r:sl,:t't:,r

].W.ZVA K PODANI NABIDEK ,:..):I:'

Výše uvedený zadavatel Vás VyzýVá k podání nabídek Ve Výše uvedené Veřejné zakázce zadávané

mimo leŽim zákona č' 13712006 sb' o Veřejných zakázkách' VeŠkeÍé podmínky plnění jsou

vymezeny zadáVací dokumentací a touto VýzVou k podání nabídek'

ZadáVací dokumentace je obsaŽena V této Výzvě'

Zadavatel poskytuie tuto VýzVu Včetně zadávací dokumentace přímým osovením 3 uchazečů a
zveře]něním na internetových stránkách www'horskelazne'cz s názvem

,,oprava klémpířských prvkú HLKs"'

Případné Žádosti o dodatečné informace je moŽné zasílat na e-mail: reichl@horskelazne'cz

zadavateI můŽe poskytnout uchazeÓúm dodatečné inÍormace kzadáVacím podmínkám i bez jejich

předchozíŽádosti'

Předmětern Veřejné zakázky malého rozsahu je oprava omÍtek na budovách HLKs V místě plněnÍ dle

o oetu

Položky předmětu zakáŽky
Název položky Kód cPV Množstvíza

položku
Měrná jednotka za

ooložku
slavebnÍ prác€ na

prebistorických

Damátkách

45212351"1 1 Kus
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KÁRLoVA S't'u oÁNx'r
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Zadavatel se rozhod]' že nebude zveřejňovai předpokládanou hodnotu zakázky

Uchazeč předloŽí prostou kopi dokumentu opravňujíciho k podnikání V rozsahu odpovídajícím
předmětu Veřejné zakázky'

Uchazeč předloŽí vyplnéný rozpočet stavby' který je součásti této zadáVací dokumentace' příloha

č 1 zadáVácí dokumentace

Lhúta pro podání nabídek: začíná běŽet dnem nás edujícím po dni odes ání textu Výzvy' tj dne

18.05 2016
Konec běhu lhůty pro podáni nabídek:25' 05.2016 V 10:00 hodln

Nabidky sé podávaji

a) osobně na podatelně podnlku, sekretaÍiát ředitele, Karlova studánka čp' 6 793 24 Kal|oýa
studánka Po-Pá 8:00 aŽ 14:00b) poštou na adTesu zadavatele'
Nabid\y bLdoJ podány v 7álépPné obá ce olračéré razven ''soUTÉŽ, oPRAVA KLEMPíŘsKÝcH
PRVKÚ" a nápisem NEoTEVíRAT' obálka musi byt za epená a opatrena adresou uchazeče. KaŽdý

uchazeč můŽe podat pouze jednu nabidk! Nabídky podané po hŮtě nebo nabídky' které budou

poškozeny tak' Že se z nich dá obsah vyjrnout' nebudou přiaty a budou Ve stavu V jakém byly příaty

vráceny Uchazečům'

Doba plnění do:

Místo plněni veřejné zakázky:
základní popis plnění:
NUTs Kód:

zpŮsob zajištění obchodních podmínek a platebních podmínek: Bude Vystavena ]en

objednáVka.

7. DOBA A MISTO PLNENI

30.06 2016

Areál HLKS
oprava kLérnpířských prvků HLKs
[/IoraVskoslezský kÍaj

Dle platné národní |egis]ativy.
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ío. ÚDAJE o HoDNoTicicH KRlTEBllcH ':.'' ]

#
l(,lnr'ov,l S't'u rrÁxr,r

základnírn krltériem hodnocení je nejniŽŠÍ nabídková cena '

Nabídky budou seřazeny podle VýŠe nabídkové ceny VKč bez DPH' Jako nejvhodnější bude

hodnotící komisí hodnocena nabÍdka, Ve které je uvedena nejniŽŠÍ nabídková cena.

V případě shodnosti nabídkové ceny, rozhodne zadavatel losem

NabÍdka bude podána V českém jazyce'

1' Položkový rozpočet stavby k doplnění

V Karlově studánce 17 05'2016

Prohlídka místa plněni se koná dne 20. 05.20'í6 v10;00 hodin se srazem účastníkú před

budovou čp.26 (budova kote|ny za bazénem).

13. PoŽADAVKY NA N

Zadavateldoporučuje členit nabidku V tomto pořadI]

1. Krycí list nabídky:
a) Název zakázky'
bi Základn' identifikačnÍ údaje uchazeče (název, sídlo' práVníÍorma' lČ' DlÓ, statltární

zástupce' kontaktní osoba ve věcj zakázky)'
c) Nabídková céna

2. Prokázání přofesních kvalifikačních předpokladú:
Prostá kopie dokladu opravňující uchazeČe k podnikáni (Výpis z obchodního rejsiříku' Živnostenský
list).
3' Podepsaný a vyplněný položkový rozpočet stavby.
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