Příspěvková organizace Srdce v domě, IČO 48452751, Klentnice č. 81, 692 01
Mikulov (dále jen zadavatel), vyhlašuje poptávkové řízení (dále jen PŘ) na realizaci
akce „Okna na 2.domácnost“.
Podmínkou účasti v PŘ je:
- doručení cenové nabídky osobně nebo doporučeně poštou do 13.00 hodin dne
28.08.2020, do
levého horního rohu obálky uvést nápis Neotvírat – „Okna na
2.domácnost“. Nabídka musí být v českém jazyce.
- platba za zboží převodem z účtu až po provedení zakázky, bez možnosti zálohové
faktury
- provedení zakázky do 14.11.2020
- dodání faktury do 21.11.2020
Zadávací parametry:
- Dodání a montáž 13 kusů oken šxv 125x205cm, stavební hloubka 76mm, profil
minimálně pětikomorový, barva oboustranně bílá, dvojité těsnění, dvojsklo
s tepelně izolačním koeficientem min. Uw=1,2 g. Horní okno 125x60 cm otvíravé
pravé s možností ventilačního větrání. Spodní okno dvoukřídlé symetricky
souměrné, bez středového sloupku. Levá půlka otvírání, pravá půlka otvíraní a
ventilační větrání. Možnost mikroventilace. Kování s antikorozní úpravou.
- Demontáž stávajících 13 plastových oken a jejich ekologická likvidace
- Zednické zapravení špalet u 13 oken
- Dodání stínící techniky, vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, barva stříbrná (
tzn. na každé okno 3 kusy žaluzií )
- 13 kusů sítí proti hmyzu, na pravou půlku spodního okna
- 13 kusů vnitřních plastových parapetů o hloubce 30 cm, šířka 135 cm, barva bílá
- Před zadáním do výroby provést vlastní odborné zaměření.
Vzhledem k charakteru místa provedení zakázky bude nutné dohodnout se
zadavatelem harmonogram prací, který bude závazný.
V případě zájmu lze před zpracováním CN telefonicky dohodnout prohlídku staveniště.
Celková cena zakázky : 300.000,- Kč včetně DPH.
Hlavní kritéria hodnocení:
- cena s DPH.
Cenová nabídka musí obsahovat:
- rozepsanou cenu bez a s DPH dle položek (práce, doprava, materiál, likvidace atd.),
- výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku,
- čestné prohlášení dle § 74 odst.1 z.č. 134/2016 Sb.,
- uvedení délky záruční doby,
- technickou dokumentaci (výrobce, model, technické parametry, nákres nebo

fotografie).
Otevření obálek s cenovými nabídkami proběhne dne 31.08.2020 ve 10.00 hodin na
adrese zadavatele a může se ho zúčastnit jen jeden zástupce za uchazeče PŘ, který
předloží úředně ověřený vztah ke společnosti nebo zmocnění k zastupování v této
věci. Následné hodnocení nabídek komisí je neveřejné.
O výsledku vyhodnocení cenových nabídek budou účastníci řízení vyrozuměni
písemně do 03.09.2020. Společnost vybraná k realizaci zakázky musí do 3 pracovních
dní od vyrozumění o výsledku PŘ doručit zadavateli návrh Smlouvy o dílo. Přihlášením
se do PŘ projevuje vybraný dodavatel souhlas se zveřejněním této smlouvy
zadavatelem v Registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení nabídkového řízení bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, popřípadě upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, popřípadě
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.
Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém
řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich cenové nabídky.

Poptávkové řízení bude zveřejněno v systému Ezak na internetových stránkách JmK
na odkazu https://zakazky.krajbezkorupce.cz/.
V případě nejasností a dotazů kontaktujte telefonicky kontaktní osobu.

Zadavatel: Srdce v domě, p.o.
IČO - 48452751
Klentnice 81
692 01 Mikulov
Email: krizak@srdcevdome.cz
Kontaktní osoba:

Miroslav KŘIŽÁK
vedoucí provozu Srdce v domě, p. o.
tel. 724108826, 519515187

