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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Modernizace osobního výtahu – Tyršova 1359, Poděbrady“

Veřejná zakázka malého rozsahu
Název:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Výzva odeslána dne:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Modernizace osobního výtahu – Tyršova 1359, Poděbrady

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
malého rozsahu
24. 07. 2020
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1359/III v Poděbradech
Tyršova 1359/III, 290 01 Poděbrady
71203419
Jaroslav Beneš, statutární ředitel společnosti

Vážené dámy a pánové,
obracíme se na Vás v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Předmětem zakázky je prodloužení a modernizace osobního výtahu v bytovém domě o jedno patro za
nový evakuační výtah, dle PD. Zadavatel požaduje demontáž stávajícího zařízení, prodloužení výtahu o
jedno patro, stavební úpravy, montáž nového zařízení, zprovoznění zařízení, předání veškeré
dokumentace atd. Předmětem zakázky je dále i poskytování servisu po dobu poskytnuté záruční doby
včetně zajištění veškerých prohlídek a revizí, které jsou vyžadovány legislativou.
Další informace a zadávací dokumentaci lze získat u kontaktní osoby: Monika Hladká, Městská realitní
Poděbrady, a.s., nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady, email: hladka@mestreal-podebrady.cz, tel:
325 600 412, 607 520 135
Prohlídka místa plnění: může být uskutečněna na základě domluvy s pí. Monikou Hladkou
V případě zájmu zúčastnění ve výběrovém řízení Vám bude zaslána projektová dokumentace.
Hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena v českých korunách bez DPH + DPH v zákonné výši, není-li
zájemce plátce DPH, pak bude posuzována cena konečná.
Předpokládaná výše plnění celkové zakázky: 1.850.000,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek končí 11. 08. 2020 v 12:00 hod.

Místo pro podání nabídek je podatelna společnosti Městské realitní Poděbrady, a.s. na adrese
nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady, 5. patro, k rukám Moniky Hladké.
Nabídky je možné podávat v úřední hodiny podatelny Městské realitní Poděbrady, a.s., které jsou
pondělí 7,00 – 17,00 hod., úterý 7,00 – 15,00 hod, středa 7,00 – 17,00 hod, čtvrtek 7,00 – 15,00 hod.
Obálka bude řádně uzavřena a označena „NABÍDKA – „Modernizace osobního výtahu – Tyršova 1359,
Poděbrady“ – NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči obsahující
obchodní firmu, sídlo, právní formu, IČ, DIČ a kontaktní adresa uchazeče, je-li odlišná od sídla
společnosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to do doby uzavření smlouvy.
Zadávací řízení je ukončeno oboustranným podpisem smlouvy nebo oznámením o výběru nejvýhodnější
nabídky a zasláním objednávky vítězi výběrového řízení.

Zadávací lhůtu stanovil zadavatel do 31. 09. 2020

Jaroslav Beneš
Statutární ředitel společnosti

