VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Č. j. C6/B/2012/Ř
Název zakázky:
Charakter zakázky (služba
nebo dodávka):
Datum vyhlášení zakázky:
Zadavatel / příjemce:
Sídlo zadavatele / příjemce:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele /
příjemce:
IČ, DIČ zadavatele /
příjemce:
Kontaktní osoba zadavatele /
příjemce, e-mail:
Termín prohlídky místa
plnění:
Lhůta pro podávání nabídky
a místo pro podání nabídky:

Popis předmětu zakázky:

„Vypracování prováděcí projektové
dokumentace“
Veřejná zakázka na službu.
16. 1. 2012
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní
příspěvková organizace (CZVV)
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
Ing. Pavel Zelený, ředitel
72029455, CZ72029455
Ing. Jindřich Mach, e-mail: machj@cermat.cz
19. 1. 2012 ve 13:00 hodin, Jankovcova 933/63, 170 00
Praha 7, sraz u recepce (přízemí).
Od 16. 1. 2012 do 25. 1. 2012 do 12:00 hod. v sídle
zadavatele.
Termín otevírání obálek s nabídkami: 25. 1. 2012 ve 13:00
hodin v sídle zadavatele.
Účelem a cílem zadávacího řízení podle této výzvy k podání
nabídky je vypracování prováděcí projektové dokumentace a
dokumentace nutné pro stavební povolení a zadání veřejné
zakázky.
a) Demontáž
stávající
fasády
celého
objektu
(Jankovcova 933/63, Praha 7) a montáž nové
fasády vč. zateplení a aplikace zámečnických
prvků
b) Výměna oken a aplikace vertikálních žaluzií
c) Demontáž stávajícího proskleného pláště vnitřního
schodiště a montáž nového proskleného pláště
s hliníkovými rámy
d) Rekonstrukce hlavního vstupu a vstupu do restaurace
(obsahuje i obklad soklu, boční stěny a zídky)
e) Zateplení dvorní části včetně obkladů
f) Projekt konstrukce přesahů vstupu v II. a VIII. n.p.
včetně zelené střechy nad vstupem a reklamního
svítícího panelu
Součástí projektové dokumentace budou veškeré potřebné
statické výpočty, řešení nakládání s odpady a tabulky výměr.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Podrobněji – viz příslušná zadávací dokumentace.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.

Požadavek na předložení
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
hlavních dokumentů společně
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
s nabídkou:
Předpokládaná cena bez
DPH:
Typ zakázky:
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria a jejich
váha:
Další podmínky a údaje pro
plnění zakázky, včetně
pravidel pro hodnocení
nabídek:

jednat jménem uchazeče.
Předpokládaná a maximálně přípustná cena celé zakázky je
180 000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
Ukončení plnění:
10. 2. 2012 projektová dokumentace nutná
pro vydání stavebního povolení a pro zadání veřejné zakázky
2. 3. 2012 projektová dokumentace prováděcí
Sídlo zadavatele.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
Podrobněji – příslušná zadávací dokumentace.
Viz přiložená příslušná zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny
v samostatné zadávací dokumentaci, která je k dispozici na http://www.cermat.cz/ a
http://www.msmt.cz.

V Praze dne 16. 1. 2012

Podpis zadavatele:

Ing. Pavel Zelený, ředitel

