Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
757 14 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
Výzva k předložení nabídky
Předmět nabídky:
Výměna nevyhovujících vstupních dveří včetně zárubní u vstupu
z východní strany od parkoviště.
I.

Předmět nabídky a místo plnění

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí jako zadavatel vyhlašuje podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a směrnice MŠMT o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu soutěž na výměnu nevyhovujících vstupních dveří (vrat) včetně
zárubní u vstupu z východní strany od parkoviště v rozsahu uvedenou
v příloze č. 1 a 2 výzvy.
Prohlídku pro požadovanou dodávku je možno dohodnout s Ing. Vladimírem Skalkou na
telefonním č. 571 627 275.
Uchazeč zpracuje nabídku v rozsahu přílohy č. 2 výzvy.

II.

Vymezení předmětu zakázky

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí hodlá podle investičního záměru
rekonstrukcí vstupních dveří (vrat) zabezpečit bezbariérový přístup do historické budovy
školy a atria. Stávající verzalitové dveře nevyhovují jak po technické stránce vstup, tak
z estetického hlediska u budovy, která je kulturní památkou.

III.

Doba plnění

Termín komplexního splnění akce do 23. 12. 2008

IV.

Výzva k předložení nabídky

Zadavatel (MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí) Vás tímto vyzývá
k předložení nabídky na zpracování výše specifikované dodávky.
a) Uchazeč zpracuje nabídku do 24. 11. 2008
Nabídku je možno doručit osobně nebo písemně na adresu zadavatele. Nabídka musí
být doručena v zalepené obálce a označena nadpisem „SOUTĚŽ“ – neotvírat!
Nejzazší termín pro předložení nabídky je 24. 11. 2008 v 10:00 hodin.
b) Uchazeč je povinen prokázat kvalifikační předpoklady k výkonu činnosti

(V souladu s § 53 a § 54 zákona 137/2006 Sb., ve smyslu § 62, odst. 2)
c) Uchazeč uvede v nabídce cenu bez DPH a včetně DPH
d) Uchazeč předloží k nabídce Návrh smlouvy o dílo k uvedenému předmětu zakázky
Pokud uchazeč nesplní některou z těchto podmínek, zadavatel nabídku ze soutěže
vyřadí.

V.

Kritéria a pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede zadavatel dne 24.11. 2008 ve 12:00 hod., kdy budou
otevírány obálky.
Hodnocení nabídek provede odpovědný zástupce zadavatele.
Rozhodujícím kritériem je nabídková cena. K realizaci zakázky bude vyzván uchazeč,
který předloží nejvýhodnější nabídku.
O výsledcích soutěže budou uchazeči písemně informováni do 5 pracovních dnů od jejího
ukončení.
Vítězný uchazeč bude vyzván k realizaci zakázky.

VI.

Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv a bez udání důvodů až do
podpisu smlouvy.
V takovém případě však tuto skutečnost písemně sdělí všem vyzvaným uchazečům.
-

Nabídky uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

Ve Valašském Meziříčí, dne 10.11. 2008

Mgr. Petr Šulák
ředitel školy

