Základní škola,
Ostrava–Poruba, Bulharská
1532, příspěvková organizace
 596962035  www.zsbulharska.cz
 skola@zsbulharska.cz

VÝZVA
více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky zadávané postupem dle
§ 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Název veřejné zakázky: Stavební práce léto 2020

I.
Zadavatel
Název: Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Sídlo: Bulharská 23/1532, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
Zastoupený: Ing. Alešem Kazický, ředitelem školy
IČO: 62348337
DIČ: CZ 62348337

II.
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce:
a) rekonstrukce sociálních zařízení v 1. N.P. pavilonu B
Předpokládaná cena zakázky je 370 000,- Kč bez DPH.
Předmět zakázky je podrobně rozepsán v příloze číslo 1. - Technická specifikace
Prohlídka místa plnění je doporučující z důvodu zajištění všech výměr pro řádné zpracování
položkového rozpočtu.
Zadavatel umožňuje prohlídku na místě po telefonické domluvě.

III.
Doba a místo plnění
Doba plnění:
zahájení:
předpoklad 26.6.2020
ukončení:
do 10.8.2020
V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta
ve výši 0,05% z ceny plnění za každý započatý den prodlení.
Místo plnění:
Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvkové organizace.

IV.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
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1) Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, doloží
právnické i fyzické osoby
kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj subjekt zapsán
2) Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před
podpisem smlouvy.
V.
Cenová nabídka
1)
2)
3)
4)

Nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací stavebních prací.
Nabídková cena je smluvní.
Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena po řádném předání stavby, je do 30 dnů
od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

VI.
Hodnocení nabídky
Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy a technické specifikace (příloha č.1),
budou posuzovány podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídková cena.

VII.
Termín pro předložení nabídky, náležitosti nabídky
1) Nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele nejpozději 1.6.2020 do 1000,
tj. na adresu:
Základní škola
Bulharská 23/1532
708 00 Ostrava Poruba
v zalepené obálce. V levém rohu obálky bude uvedeno:
Neotvírat
Výběrové řízení – stavební práce léto 2020.
2) Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik předání
nabídky považuje její fyzické převzetí na podatelně zadavatele.
3) Nabídka bude obsahovat kromě dokumentů uvedených v článku IV. této výzvy, návrh
smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou a položkový rozpočet.

VIII.
Další podmínky
1) Uchazeč v návrhu smlouvy uvede záruku, minimálně však v délce 24 měsíců.
IX.
Práva zadavatele
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1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem
nejvhodnější nabídky.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty
k podání nabídek.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka
nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy.
5) Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou účastníkům vráceny.
6) Účastníkům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek
ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení.
X.
Kontaktní osoba
1) Ing. Aleš Kazický, ředitel školy, tel. 596962035, reditel@zsbulharska.cz

V Ostravě-Porubě 21. 5. 2020
Digitálně

Ing. Aleš
Ing. Aleš podepsal
Kazický
2020.05.21
Kazický Datum:
10:40:50 +02'00'

Ing. Aleš Kazický
ředitel školy
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Příloha č. 1
Technická specifikace stavebních prací
A) Rekonstrukce sociálních zařízení v 1. N.P. pavilonu B
-

vybourání stávajících kabinek, pisoárů, keramických obkladů a vrchní vrstvy podlahy
úprava rozvodu vody a odpadů
zakrytí všech viditelných potrubí
vyzdění stěn kabinek s min. tloušťkou 100 mm alespoň do výšky 2 m
osazení tří kompletních WC mís se zabudovaným splachovačem ve zdi
osazení čtyř samosplachovacích pisoárů
osazení dvou umyvadel se stojánkovou pákovou baterií na teplou a studenou vodu
osazení umyvadla s pákovou baterií na teplou a studenou vodu, která umožní plnit i
nádoby postavené na zemi vedle umyvadla
instalace dvou nových radiátorů
zabudování čtyř zárubní a osazení čtyř dveří s kováním
úprava elektrických rozvodů (bezkontaktní spínání světel)
nivelace podlahy, položení protiskluzové dlažby a zabudování odpadové vpusti
penetrace stěn a jejich omítnutí
obložení stěn barevnými keramickými obklady do výšky 2,1m
oprava maleb
montáž zásobníků na papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo
likvidaci a odvoz odpadu
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