DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE V TLOSKOVĚ
TLOSKOV 1
257 56 NEVEKLOV
IČO 00640841
ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

1) Název zakázky
OPRAVA POHYBLIVÉHO DNA BAZÉNU
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Oprava poškozených částí konstrukce pohyblivého dna, oprava nebo výměna
součástí hydraulického systému pohonu dna. Oprava spočívá zejména ve
výměně 4 ks podlahových nosníků, 4 ks vodících kol přitahovacích lan,
2 ks hydraulických tlakových hadic, instalaci 4 ks bezpečnostních kabelů
a výměně 2 ks tlakových ventilů. Materiál pro opravu musí být ve stejné
kvalitě jako celý komplet. Součástí dodávky musí být též technická
dokumentace provedených oprav včetně revize a bezpečnostně technické
kontroly před opětovným uvedením do provozu.
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad doby plnění veřejné zakázky listopad - prosinec 2012.
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 5. prosince 2012.
4) Způsob hodnocení nabídek
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude
nejnižší nabídková cena.

5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v této výzvě.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých
ucelených částech dodávky.
3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti
vyplývající z výzvy. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva.
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Zhotovitel bude
zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených
soupisů provedených prací a dodávek (Předávací protokol). Splatnost faktur
bude 14 dní.

6) Místo a termín pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Diagnostický
ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 31.10.2012.
Součástí nabídky bude -registrace dodavatele na MZdr ČR k předmětu podnikání, který je v souladu
se zaměřením akce.
-reference firmy na montáže a servis obdobných zařízení se zaměřením akce.
-oprávnění k předmětu podnikání, který je v souladu se zaměřením akce.

7) Informace o výsledku nabídky
Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo.
8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Uchazeč se seznámí s projektovou dokumentací, se stavem a podmínkami místa
pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění
veřejné zakázky je kdykoliv po telefonické domluvě s p. Maškovou, 317740117,
736630854
9) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě
na veřejnou zakázku

V Tloskově dne 16. října 2012
Ing. Antonín Dušek
ředitel ústavu

