Výzva k podání nabídek zakázky malého rozsahu
Název projektu:

Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a
ukončení příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Úprava el. rozvodů v přízemí budovy kina
Chotěboř
Úprava el. rozvodů v přízemí budovy kina
Chotěboř
Přeměna el. rozvodů v rámci rekonstrukce
vestibulu
07.04.2014
CEKUS Chotěboř
Chotěboř, Tyršova 256, PSČ 58301
Milan Stránský, ředitel
003 61 437
CZ 00361437, nejsme plátci DPH
Milan Stránský, tel.: 569 624 104, 731 520 637
e-mail: reditel@cekus.eu
08.04. – 18.04.2014 (12:00)
Jedná se o rekonstrukci elektrických rozvodů v přízemí
budovy kina v Chotěboři v rámci celkové přeměny
vestibulu a kinosálu.
Technické požadavky (na vyžádání)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

07.07. - 25.07.2014

Místa dodání/převzetí nabídky:

CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Hodnotící kritéria:

Hodnocena bude ekonomická výhodnost nabídky, a to
podle těchto kritérií:
 cena (70%);
 záruka (30%)

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního
rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů.
Ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění
k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních
předpisů, která je předmětem činnosti dodavatele.
Vše řešeno Čestným prohlášením

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Požadavky na administrativní správnost nabídky

Nabídka bude doručena do 18.4.2014 (12:00)
do sídla zadavatele na adrese Chotěboř, Tyršova 256,
PSČ 58301

Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy

Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu
zpracovanou podle požadavků této výzvy, včetně
struktuovaného položkového rozpočtu.

Nabídka bude obsahovat Čestné prohlášení dle
požadavků kvalifikace.
- Nabídka bude doručena v neporušené obálce a
opatřena nápisem „VZ – Úprava el. rozvodů v
přízemí budovy kina Chotěboř“– neotvírat“ a
bude opatřena zpětnou adresou uchazeče.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na
splnění zakázky a bude rozepsána nejméně do položek
dle Popisu předmětu zakázky.
Cena bude stanovena v české měně, a to bez DPH i s
DPH.
Platební podmínky
Zadavatel může poskytnout zálohu do výše ceny
materiálu. Po převzetí díla vystaví vítězný uchazeč
realizační fakturu/daňový doklad. Splatnost účetních
dokladů bude stanovena min. na 15 dnů ode dne
doručení zadavateli. Platba bude prováděna výhradně v
české měně a bezhotovostním převodem.
Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení
informování písemně.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výzvy a neuzavřít smlouvu se žádným
z uchazečů, případně zadávací řízení zrušit.
Další podmínky

Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada

nákladů, které vynaložili v souvislosti se zpracováním a
podáním nabídky.
V Chotěboři dne 07.4.2014
Milan Stránský
ředitel CEKUS Chotěboř

