SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65759800, DIČ CZ65759800
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na uzavření smlouvy o dílo v souladu s §27 zákona č.134/2016 Sb. na akci:

Oprava sociálních zařízení v HD Morava ve Žďáru nad Sázavou
1. Identifikační údaje zadavatele:
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800,
zastoupená ředitelem MVDr. Vladimírem Kovaříkem
2. Název a popis předmětu zakázky:
Oprava sociálních zařízení v HD Morava ve Žďáru nad Sázavou (WC, koupelny, odvětrání, výměna
vertikálních odpadů, výměna horizontálních rozvodů vody a rozvodů elektrické energie) spočívá
v činnostech, které jsou uvedeny a specifikovány v soupisu stavebních prací, které obdrží každý zájemce
3. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH: 460000,- Kč
4. Podklad pro zpracování písemných nabídek: je dán situací a soupisem stavebních prací
5. Rozsah prací: je dán touto výzvou a soupisem stavebních prací, v případě zájmu o prohlídku na místě a
ujasnění podmínek akce kontaktujte p. Procházkovou tel.: 736 267 268 nebo p. Kovaříka tel.: 603 228 148
6. Doba a místo plnění:
Zahájení prací od 5. patra: 1. 3. 2020
Dokončení prací ve 3. patře: nejpozději do 31. 5. 2020
Místo plnění: Hotelový dům Morava ve Žďáru nad Sázavou
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Nabídková cena bude zpracována bez DPH jako nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou
dobu plnění. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude minimálně 14 dnů ode dne jejich doručení
objednateli.
8. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Písemné nabídky v českém jazyce budou podávány osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě
v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče. Označení obálky – Oprava
HD Morava – NEOTVÍRAT. Nabídky budou doručeny nejdéle do 24. 2. 2020 do 12:00 hod. osobně nebo
na adresu: SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, k rukám MVDr.
Vladimíra Kovaříka, tel.: 603 228 148, e-mail: kovarik@sportispo.cz.
9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči předloží spolu s nabídkou kopii (podmínkou není její ověření):
- Výpis z obchodního rejstříku (pokud jsou v OR zapsáni)
- Výpis ze živnostenské rejstříku, že uchazeč disponuje živnostenským oprávněním v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
10. Hodnotící kritérium:
Základní hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena za dodržení stanovených podmínek. Nejedná se
o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb.
11. Forma nabídky:
Zhotovitel předloží jednoduchý a zkrácený návrh smlouvy o dílo, kde bude mj. uvedena cena, termín plnění
a záruční doba.
12. Další podmínky zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny nabídky;
- změnit, případně zrušit tuto soutěž;
- nevracet podané nabídky;
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem;
- nehradit uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži;
- pokud nabídka nebude obsahovat jakýkoliv z výše uvedených dokladů, bude ze soutěže vyloučena.

Žďár nad Sázavou dne: 10. 2. 2020

MVDr. Vladimír Kovařík v. r.
ředitel SPORTIS

