
Výzva k podaní nabídky na veřejnou zakázku ma|ého rozsahu

Jako zadavatel níŽe uvedené veřejné zakázky malého rozsahu vyh|ašujeme za úče|em výběru
nejvhodnějšího dodavate|e s|užeb a uzavření mandátní sm|ouvy pro níŽe uvedenou veřejnou
zakázku nás|edující výzvu k podání nabídky:

1. Názevveřejné zakázky
1.1 . DDŠ a ZŠ Koste|ec n.orl. . Přístavba školy - stavební dozor . TDt

2, Zadavatel

2.1. |dentiÍikační údaje zadavate|ei

tČo: 60884754
2.2. Kontaktní osoba zadavatele:

PhDr.Jan Vodička, ředitel DDŠ a ZŠ
494 539 530,494 321 689
dds. kostelec@tiscali.cz

2.3. osoba pověřená zadavate|em ve věci zadávacího řízení:
obch.Íirma: |nŽenýrské sluŽby Hradec Králové, s.r.o.

Název:
Síd|o:

Jméno:
Tel., fax:
E-mail:

Síd|o:
Jméno:
Tel., fax:
E-mail:

4, Doba a místo plnění
4'1. Místo plnění zakázky:
4.2. Předpok|ádaný termín zah$ení p|nění:

DĚTSKÝ DoMoV sE ŠKoLoU a ZÁKLADNíŠKoLA. Koste|ec n.or|icí
Tyršova 7 ' 517 41 Kostelec nad or|icí

Akademika Heyrovského 1178,500 03 Hradec Krá|ové
lng.Da|ibor Křepe|a
724 125 365, 495 580 345
dalibor. krepela@i nzenyrskesluzby.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru . TD| na stavbě ..DDŠ a zŠ

Kostelec n.or|. . Přístavba školv..
3'2. Předmětem plnění je zejména uýkon stavebního dozoru . technického dozoru

investora v průběhu realizace dí|a (tj. zejména doh|ed na dodrŽování projektové
dokumentace a podmínek stavebního povolení, účast na kontro|ních dnech, kontro|a
zakrytých konstrukcí, spo|upráce s projektantem, účast při provádění zkoušek, kontro|a
stavebního deníku, kontro|a postupu prací a dodrŽování termínŮ, kontro|a a odsouh|asení
podkladů pro fakuraci a pro uplatnění případných víceprací, popř. méněprací, spolupráce
při tvorbě dodatků ke sm|ouvě o dí|o, příprava podk|adŮ pro předání a převzetí stavby,
kontro|a odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání dí|a, atd.) a po dokončení
stavby (tj. zejména příprava podk|adŮ pro ko|audaění řízení, účast na ko|audačním řízení,
kontro|a vyklizení staveniště, zajištění a spolupráce s mandantem po dokončení dí|a a při
rek|amaci' skrytých vad díla, atd')
Předpok|ádaná hodnota stavby '"DDŠ a ZŠ Koste|ec n.or|. - Přístavba ško|v.. ěiní 30.000
tis.Kč včetně DPH.

DDŠ a ZŠ Kostelec n.orl.
l.listopadu 2008 , ,

4.3. Předpok|ádaný termín ukončení p|nění: 1S.prosince 2009
4-4. Zadavatelsivyhrazuje právo na úpravu termínu p|nění.



a

I. Požadavky na kva|iÍikační předpoklady ve smys|u zákona č.137/2006 sb.5.1' Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokrlmentaci.

9. obchodní podmínky- návrh smlouvy, nabídková cena
6.1- Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci.

7. Zadávacidokumentace
7.1, Zadávací dokumentace je kdispozici na vyŽádání u osoby pověřené zadavatetem (vizě|.2.3').

8. obsah a členění nabídky
8.1. Je uvedeno v podrobné zadávací dokumentaci.

9. Způsobposouzeníahodnocenínabídek
9.1. Je uveden v podrobné zadávací dokumentaci.

10. Lhůta pro podání nabídky
10.1. \YzvanÝ uchazeě musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do 03'10.2008 do 12,oohodin. Nabídku lze {oručr.t ooštou nebo předat osobně ná aarešá:-Ďoš" žš, Ř;'t"|";;;or|icí, Tyršova 7,517 41 Kostelec nad orlici.

11. Forma a způsob podávání nabídek
11.1.Jeuvedenovpodrobnézadávacídokumentaci . i t

12. DaIší podmínky
12.1. Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci.
12.2. Zadávací lhůta končí dnem 30'11. 2oo8.

V Kostelci nad orlicí dne 18'09' 2008

PhDr.Jan Vodiěka, ředitet DDŠ a ZŠ


