Výzvak podanínabídkyna veřejnouzakázkuma|ého
rozsahu

Jako zadavatelníŽeuvedenéveřejnézakázkymaléhorozsahuvyh|ašujeme
výběru
za úče|em
nejvhodnějšího
dodavate|es|užeba uzavřenímandátnísm|ouvypro níŽeuvedenouveřejnou
zakázkunás|edující
výzvuk podánínabídky:
1.
Názevveřejnézakázky
1.1. DDŠa ZŠKoste|ecn.orl. . Přístavbaškoly- stavebnídozor . TDt
2,

Zadavatel

2.1. |dentiÍikační
údajezadavate|ei
Název:
DĚTSKÝDoMoVsE ŠKoLoUa ZÁKLADNíŠKoLA.
Koste|ec
n.or|icí
Síd|o:
Tyršova
7' 51741 Kostelecnador|icí
tČo:
60884754
2.2. Kontaktníosoba zadavatele:
Jméno:
PhDr.JanVodička,
ředitelDDŠa ZŠ
Tel.,fax:
494539530,494321689
E-mail:
dds.kostelec@tiscali.cz
2.3. osoba pověřenázadavate|emve věci zadávacíhořízení:
obch.Íirma: |nŽenýrské
sluŽbyHradecKrálové,
s.r.o.
Síd|o:
AkademikaHeyrovského
1178,50003 HradecKrá|ové
Jméno:
lng.Da|ibor
Křepe|a
Tel.,fax:
724 125365,495 580 345
E-mail:
dalibor.
krepela@i
nzenyrskesluzby.cz
3.
3.1.
3'2.

4,
4'1.
4.2.
4.3.
4-4.

Předmět veřejnézakázky
Předmětemveřejnézakázkyje výkon stavebníhodozoru . TD| na stavbě ..DDŠa zŠ
Kostelec n.or|.. Přístavbaškolv..
Předmětem plněníje zejménauýkon stavebního dozoru . technického dozoru
investora v průběhu realizace dí|a (tj. zejménadoh|ed na dodrŽováníprojektové
dokumentacea podmínekstavebníhopovolení,účastna kontro|ních
dnech, kontro|a
zakrytýchkonstrukcí,
spo|upráces projektantem,
účastpři prováděnízkoušek,kontro|a
postupupracía dodrŽování
stavebního
deníku,kontro|a
termínŮ,
kontro|a
a odsouh|asení
podkladů
pro fakuracia pro uplatnění
případných
popř.méněprací,
víceprací,
spolupráce
při tvorbědodatkůke sm|ouvěo dí|o,přípravapodk|adŮpro předánía převzetístavby,
kontro|aodstraňování
vad a nedodělků
při přebírání
zjištěných
dí|a,atd.)a po dokončení
stavby (tj.zejménapřípravapodk|adŮpro ko|audaění
řízení,účast
na ko|audačním
řízení,
kontro|avyklizenístaveniště,
zajištění
a spolupráces mandantempo dokončení
dí|aa při
rek|amaci'
skrytýchvad díla,atd')
Předpok|ádanáhodnotastavby'"DDŠ
a ZŠKoste|ecn.or|.- Přístavbaško|v..
ěiní30.000
tis.KčvčetněDPH.
Doba a místoplnění
Místoplněnízakázky:
DDŠa ZŠKostelecn.orl.
Předpok|ádaný
termínzah$eníp|nění:
l.listopadu
2008 , ,
Předpok|ádaný
p|nění:
termín
ukončení
1S.prosince
2009
Zadavatelsivyhrazuje
právona úpravu
p|nění.
termínu

a

I.
5.1'

Požadavkyna kva|iÍikační
předpokladyve smys|uzákona č.137/2006
sb.
Jsou uvedenyv podrobné
zadávacídokrlmentaci.

obchodnípodmínky- návrh smlouvy,nabídkovácena
9.
6.1- Jsou uvedenyv podrobné
zadávacídokumentaci.
7.
7.1,

Zadávacidokumentace
Zadávacídokumentaceje kdispozici na vyŽádáníu osoby pověřenézadavatetem(viz
ě|.2.3').

8.
8.1.

obsah a členěnínabídky
Je uvedenov podrobné
zadávacídokumentaci.

9.
9.1.

Způsobposouzeníahodnocenínabídek
Je uvedenv podrobné
zadávacídokumentaci.

10. Lhůtapro podánínabídky
10.1. \YzvanÝ uchazeě musídoručitzadavatelinabídkunejpozdějido 03'10.2008do 12,oo
hodin.Nabídkulze
ooštounebopředatosobněná aarešá:-Ďoš"žš,Ř;'t"|";;;
{oručr.t
or|icí,
Tyršova
7,51741 Kostelecnadorlici.
11. Formaa způsobpodávánínabídek
1 1 . 1 . J e u v edeno v po dro bné zadávacídokumentaci.it
12. DaIšípodmínky
12.1. Jsou uvedenyv podrobné
zadávacídokumentaci.
12.2. Zadávací
lhůtakončí
dnem30'11.2oo8.

V Kostelcinadorlicídne 18'09'2008

PhDr.JanVodiěka,ředitetDDŠa ZŠ

