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oslovení uchazeči

Rekonstrukce čp. 70-71, Horažďovice
- výzva k podání nabídky
Vážení,
tímto Vám předkládáme výzvu k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace
v českém jazyce a provedení související inženýrské činnosti výše uvedené stavby v rozsahu
daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a
inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zabezpečení jednostupňového projektu (DSJ) včetně inženýrské činnosti (IČ SP) včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle
katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb., vše v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 257.000 Kč bez DPH (z toho 35.000 Kč za výkon AD).
Předpokládaná hodnota investice činí 3.800 tis. Kč.
Máte-li zájem zúčastnit se výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace, podejte
prosím nabídku dle níže uvedených podmínek a požadavků:
2. Termín plnění
Viz přiložený návrh smlouvy o dílo.
3. Obsah nabídky:
Nabídka musí obsahovat
- vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou,
- doklad o oprávnění k podnikání – kopie živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského
rejstříku nebo výpisu z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR),
- prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením – formulář
„prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů“ přiložen k doplnění.
4. Doručení nabídky:
Nabídku prosím doručte poštou na níže uvedenou adresu do 11.07.2018 do 10.00 hodin.
Obálku označte „ČP 70-71 - NEOTEVÍRAT“
5. Posouzení a hodnocení nabídky:

Č.j.: MH/09055/2018

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude
zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny (vč. DPH). Jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
6. Přílohy
- scan stávající dokumentace, historické fotografie
- smlouva o dílo - formulář k doplnění
- prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 371 430 569 - Pavel Matoušek, e-mail:
matousek@muhorazdovice.cz
S pozdravem

Ing. Josef Silovský
vedoucí OIRM
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