ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM,
Jungmannova 660, PSČ 413 01

Poptávkové řízení
Název zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele
Lhůta pro podávání
nabídek:

Výběrové řízení na zednické a klempířské práce pro
Základní školu Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 a
Krabčická 505, okres Litoměřice
18.5.2015
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660,
okres Litoměřice
413 01 Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
Mgr. Jaroslav Král
Tel. 603835775
skola@2zsroudnice.cz
46773606
Mgr. Jaroslav Král
Tel. 603835775
skola@2zsroudnice.cz
Zahájení: 18. 5. 2015
Ukončení: 5. 6. 2015 v 13,00 hod.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou tyto zednické a klempířské práce:
Oprava skladu nářadí :oprava přístřešku domku
-stržení staré ipy, oplechování,položení TER
lepenky,nalepení nové ipy na celou plochu
střechy,klempířské práce
Zhotovení zastřešení u kuchyně a kanceláře
-zastřešení dle objednávky a dohody se školou
(trapézový plech, dutinková deska, nosná konstrukce)
Oprava odpadlých obkladů u umyvadel
-sborovna + třídy po dohodě se školou
Položení zámkové dlažby venku u nářaďovny
-usazení obrubníků, zabetonování, usazení odtokových
kanálků, upravení ventilátoru z nářaďovny tělocvičny,
položení dlažby a zaspárování
Oprava omítek v suterénu budovy
-lokální oprava
Oprava uvolněných dlaždic a soklu
-výměna dlaždic dle potřeby, očištění starých dlaždic od
lepidla, dokoupení nových, nalepení a zaspárování
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Oprava nářaďovny, venkovní část
-odkopání podesty, osekání, demontáž plechování, očištění,
penetrování a vyrovnání cementovou stěrkou pro nalepení
dlažby, nátěr lepenkou v kýblu, hydroizolace,
výměna plechování podesty, okapů z podhledové strany,
nalepení dlažby+soklu, zaspárování, montáž kary sítě z
podhledové strany pro zabezpečení okapu, izolace zdi,
nátěr penetrací+nalepení ipy v celé délce podesty.
Oprava podezdívky plotu na ZŠ Krabčická
- výkopové práce: odkopání terénu pro opravu podezdívky
plotu, oklepání zvětralých míst, vyplentování lokálních
míst, omítnutí v celé délce podezdívky, upravení terénu

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Lhůta dodání:

Místo dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:
Požadavek na doložení
kvalifikace:

Zájemcům doporučujeme osobní prohlídku míst, kde budou
probíhat požadované práce.
Celková cena nesmí přesáhnout 233 000,- Kč včetně
DPH
Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 5. 6.
2015 v 13,00 hodin včetně, nabídky dodané
po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou
dále hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem
uchazečům do 12. 6. 2015
Práce budou provedeny v termínu dle dohody uzavřené
při podpisu smlouvy.
Úhrada proběhne vždy po převzetí jednotlivých částí
sjednaného díla. Konečné vyúčtování proběhne do
týdne po převzetí kompletního díla, nejpozději 15. 12.
2015
Místo plnění zakázky:
Základní škola Roudnice nad Labem
Jungmannova 660 a Krabčická 505
413 01 Roudnice nad Labem
Nabídky doručte poštou na adresu
Základní škola Roudnice nad Labem
Jungmannova 660
413 01 Roudnice nad Labem
nebo na e-mailovou adresu skola@2zsroudnice.cz
Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky bude
nejnižší cena.
Uchazeč v nabídce předloží:
1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
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poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky.
2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
doručena poštou doporučeně nebo e-mailem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání
důvodu kdykoliv v průběhu výběrového řízení.
Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po
jednotlivých položkách.
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.

S pozdravem
Mgr. Jaroslav Král
pověřený pracovník
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