Bytové družstvo Snopkova 482
se sídlem Snopkova 482/5, Kamýk, 142 00 Praha 4
IČ: 251 05 710
v zast. Agentura BYT, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 14200
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na práce spojené s rekonstrukcí osobního výtahu na objektu Snopkova 482/5
Podmínky:
1. Vymezení plnění
Práce spojené s celkovou rekonstrukcí osobního výtahu dle ČSN a EU (kompletní výměna výtahu) - nový
výtah, maximální možné zvětšení kabiny a nosnosti. V případě, že bude více variant nosnosti, uveďte
v nabídce všechny včetně cenových podmínek.
-

demontáž stávajícího zařízení včetně odvozu a likvidace
montáž nových součástí vč. zařízení dojezdu v případě výpadku proudu
zednické začištění po montáži
zajištění stavebního ohlášení nebo stavebního povolení
vypracování stavební dokumentace k novému výtahu, hluková zkouška, statik
uvedení výtahu do provozu
a/ demontáž původního hrazení výtahové šachty a provedení nového
o varianta 1. sádrokarton
o varianta 2. plech
b/ zachování původního hrazení

Nabídky musí obsahovat:
nosnost nového výtahu
rozměry kabiny nového výtahu
šachetní dveře 800 mm automatické nebo ruční
spotřebu el. energie nového výtahu
zemi původu komponentů a dostupnost
typ motoru a země původu
cenové podmínky záručního a pozáručního servisu
dobu trvání rekonstrukce
celkovou nabídkovou cenu vč. DPH na jednotlivé obory a specifikaci za materiál a práci
návrh smlouvy o dílo
2. Doba a místo plnění
2-3. čtvrtletí 2017, objekt Snopkova 482/5
3. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč musí prokázat tyto kvalifikační předpoklady:
-

-

doklady o oprávnění podnikání (ŽL, výpis z OR)

předložení oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti

čestné prohlášení uchazeče, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin ani nedošlo k zahlazení
odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
čestné prohlášení uchazeče, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa nebo není v likvidaci
čestné prohlášení, že ke dni podání nabídky má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům
státní správy a samosprávy

V případě, že předkládá společnou nabídku více osob, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady
ve výše uvedeném rozsahu (originály budou požadovány při podpisu smlouvy o dílo včetně výpisu rejstříku
trestů).
4. Požadavky na prokázání dalších kvalifikačních předpokladů
Reference o obdobných zakázkách uskutečněných uchazečem v posledních třech letech včetně kontaktní
adresy a tel.spojení.
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5. Způsob hodnocení nabídek
-

použitý materiál
výše nabídkové ceny
záruční doba
doba realizace
možnost úhrady části nákladů a následné měsíční splátky
výše měsíčního paušálu za servis

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek
Specifikace celkové nabídkové ceny vč. DPH na jednotlivé obory a specifikace za materiál a práci, návrh
smlouvy o dílo a uvedení cenových podmínek záručního a pozáručního servisu.
7. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami
32 dní ode dne vypsání poptávky
Bytové družstvo Snopkova 482/5, Praha 4, Snopkova 482/5, Kamýk, 142 00 Praha 4
8. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat
Agentura BYT, spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 142 00
Nabídky odevzdávejte osobně nebo poštou (rozhoduje razítko pošty) v zalepené obálce opatřené
identifikačními údaji dodavatele a zřetelně označené:
Neotvírat - výběrové řízení – výtah Snopkova 482/5
do 21.11.2016 do 16,00 hod
9. Název a sídlo zadavatele
Bytové družstvo Snopkova 482, se sídlem Snopkova 482/5, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 251 05 710
v zast. Agentura BYT, spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 142 00
10. Omezení soutěže
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat žádnou z předložených nabídek a od výběrového řízení odstoupit,
uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vynaložených při výběrovém řízení.
11. Popis objektu
Výtah osobní – typ TOV 250 osobní, výrobce Transporta Brno, nosnost 250 kg, 3 osoby, rok výroby 1975,
rychlost 0,7 m/s, počet stanic 7/7, zdvih 16,80 m, řízení jednoduché tlačítkové-sběrné jednosměrné dolů,
pohon el. trakční, lana, strojovna výtahu na střeše domu – přístup z posledního podlaží.
12. Poučení
Zadavatel není zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb., nejedná se o veřejnou
zakázku, toto výběrové řízení se neřídí podle zákona o veřejných zakázkách.
13. Prohlídka objektu
dne 01.11.2016 v 9,00 hod sraz před objektem, účast nutná

Bližší informace podá:

Agentura BYT, spol. s r.o.
Praha 4 - Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 142 00
tel.: 731 164 379
e-mail: info@agenturabyt.cz

V Praze dne 20.10.2016
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