Text výzvy:
Obec Strážkovice Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
opravu topení včetně dodávky, montáže a uvedení do provozu tepelného čerpadla (TČ)
vzduch voda, AKU nádrže s elektrovložkami, oběhového čerpadla za AKU nádrží.
1. Zadavatel:
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 37401 Trhové Sviny
IČ:
00245461
DIČ: není plátce
Zastoupený: starostkou obce Hanou Halamovou
vyřizuje:
Jan Dvořák
2. Vymezení plnění výběrového řízení:
Oprava topení včetně dodávky, montáže a uvedení do provozu 2 ks tepelných čerpadel
(TČ) vzduch voda o min. výkonu při A7/W35 14 kW, AKU nádrže s elektrovložkami o
výkonu mi. 12 kW, oběhového čerpadla za AKU nádrží o objemu 500 l ovládané
termostatem, který lze ovládat po telefonu se zárukou min. 3 roky a na kompresor 10 let.
Součástí opravy je výměna vadných radiátorů dle potřeby a výměna elektrického rozvaděče,
včetně kabeláže.
3. Doba plnění:

předání hotového díla do 30.11.2019

4. Doručení nabídek:
 Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku
osobně nebo doporučeně poštou, do podatelny OÚ Strážkovice, Strážkovice 95, 374
01 Trhové Sviny nejpozději dne 09.10.2019 do 15 hodin.
 Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena
"Výzva – Oprava topení včetně dodávky, montáže a uvedení do provozu tepelného
čerpadla (TČ) vzduch voda, AKU nádrže s elektrovložkami, oběhového čerpadla za
AKU nádrží - neotvírat". Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže
přijaty.
5. Platební podmínky:
 Zadavatel poskytne zálohu do výše max. 80 % konečné ceny včetně DPH. Konečná
faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu (předání a převzetí díla).
6. Obsah nabídky:
I. základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
II. výše nabídkové ceny vč. DPH
III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy
IV. reference o obdobných prováděných akcích (apod.)

7. Způsob hodnocení nabídek:
1
výše ceny

váha 100 %,

8. Další podmínky veřejné zakázky:
 Prohlídka stavby je možná po dohodě se zadavatelem.
 Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání
důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
 Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
 Nabídku podává uchazeč bezplatně
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.
134/2066 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Kontaktní osoba – Jan Dvořák, tel. 387 996 052

.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou
hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.
Ve Strážkovicích dne 25.09.2019
Hana Halamová
starostka obce Strážkovice

.

