Společenství vlastníků jednotek 1. Máje 1530 – 1531 v Kadani
vyhlašuje ve spolupráci s MESSOR BUILD s.r.o., Obora 38, 440 01 Louny 1 zadávací řízení
nepodléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavbu s podporou
dotačních programů „Zelená úsporám“ a „Nový panel“:

MODERNIZACE PANELOVÉHO DOMU V KADANI 1. MÁJE
1530 - 1531
ZADAVATEL:
Společenství vlastníků jednotek 1. Máje 1530 – 1531
1. Máje 1530-1531, 432 01 Kadaň
Tel.: +420 607 878 878
E-mail: svj1maje1530a1531@seznam.cz
IČ: 28727444
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – na základě smluvního vztahu:
MESSOR BUILD s.r.o.
Obora 38, 440 01 Louny 1
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217
Kontaktní osoba: Ing. Marek Rapant
Tel.: +420 737 317 940
E-mail: rapant@messor.cz
PŘEDMĚT PLNĚNÍ:
Předmětem této zakázky je dodávka stavby, která je technicky definována zpracovanou
projektovou dokumentací. Předmět plnění zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami
v textové části zadávací dokumentace stavby a výkazem výměr event. soupisem prací a
dodávek.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu vč. vyhotovení dokumentace skutečného provedení 1x v tištěné
podobě a 1x v digitální podobě na CD.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Předpokládané zahájení stavebních prací: 4/2011
Předpokládané ukončení stavebních prací: 8/2011
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Panelový dům ul. 1. Máje č.p. 1530 a 1531, 432 01 Kadaň
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 15.2.2011 a končí dne 1.3.2011 v 11:30
předáním obálek s nabídkami.
PODÁNÍ NABÍDEK:
Obálky budou doručeny poštou nebo osobně na adresu Ing. Marek Rapant, MESSOR BUILD
s.r.o., Chomutovská 205, 431 51 Klášterec nad Ohří do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj.
do 1.3.2011 do 11:30. Nabídky po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem přijaty.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v podmínkách zadávací
dokumentace.
KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Hodnocení bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s vyhlášenými
kritérii a dalšími podmínkami, uvedenými v zadávací dokumentaci.
Jako kritéria pro hodnocení nabídek byla zvolena tato:
KRITÉRIUM:
1. Výše nabídkové ceny:
2. Záruky na dílo:
3. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla:

VÁHA:
70%
20%
10%

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena na adresu Ing. Marek
Rapant, MESSOR BUILD s.r.o., Chomutovská 205, 431 51 Klášterec nad Ohří nebo na emailovou adresu rapant@messor.cz. Nejpozději však do 25.2.2011. Kontaktní osoba: Ing.
Marek Rapant (tel.: 737 317 940, rapant@messor.cz).
Poplatek za použití reprodukční techniky při zajištění kompletní zadávací dokumentace
s projektovou dokumentací v elektronické podobě je stanovena na 200,- Kč vč. DPH.
Poplatek za použití reprodukční techniky při zajištění kompletní zadávací dokumentace
s projektovou dokumentací v tištěné podobě je stanovena na 600,- Kč vč. DPH.
Poplatek je splatný hotově při převzetí dokumentace (na adrese Chomutovská 205, 431 51
Klášterec nad Ohří). Při zaslání dokumentace poštou formou dobírky bude dále účtován
poplatek 75,- Kč jako poštovné a balné.
V Kadani dne 15.2.2011

_______________________
Ing. Marek Rapant
jednatel společnosti
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