Yýzva k předloženínabídek
Název poptávky

Rekonstrukce umývárny v Žatecké teplárenské'

Název zadavatele

Žatecká tepl árenská,

Sídlo zadavatele

Žatec č,.p' 3149,438 01 Žatec

a.

a.

s.

s.

Jméno, případně jména a

příjmení osoby
oprávněné jednat
j ménem zadav atele, její
telefon a e_mailová

Ing. Pavel Jonáš

ředitel společnosti
tel.4I2 375 405
jonas@ztas.cz

adresa

IČo zadavatele

646 50 871

DIČ zadavatele

c264650811

Jméno, případně jménaa
příjmení kontaktní osoby Vladimír Vančura
tel. 412 375 414
ve věci zakázky, její
telefon a e-mailová
vancura@ztas.c,z
adresa
Lhůta pro podání
nabídek
Místo pro podání
nabídek

Popis předmětu zakázky

Předpokládaná hodnota
zakázky
Místo dodrání l převzetí
plnění

Požadavky naprokáztní
kvalifikace dodavatele

Do 26. 08.2022,15:00 hodin.
Elektronicky, poštou nebo osobně na adrese zaďavate|e.
Rekonstrukce umývárny muŽů' která již neodpovídá současným poŽadavkům,
neboť její realizace proběhla roce 1985 a od té doby nebyla nijak
modernizována. Zadavatel požaduje realizaci ,,na klíč".
cca 300.000,00 Kč bez DPH
Žatec č.p.3149,438 01 Žatec- uhelná kotelna.

Dle dalšíchpodmínek apožaďavků zadavatele.
Nabídky mohou být podány osobně v podatelně zadavatele v Žarci, ě.p.3149,
438 01 Zatec (Ustecký kraj)

PoŽadavek na doručení
nabídky

nebo
elektronicky na e-mail : ztas@ztas.cz
nebo
do DS lD :325g7ek
vŽdy s označením předmětu poptávky
,'Rekonstrukce umývárny v Žatecké teplárenské,

Kritérium hodnocení

Nejnižšínabídková cena'

Požadovaný jarryk
nabídky

Český jazyk.

&. S.

".

1

'

Uchazeč do nabídky vyčíslíjednotlivé ceny dodávek a prací.

2. Uchazeč uvede délku provádění díla.
3. Uchazeči nevzniká v souvislosti s podáním nabídky nárok

na
kompenzaci nákladů spojených s jejím zpracováním.
4. Zadavatel upozorňuje, že tento dokument není návrh kuzavření
smlouvy nebo objednávky. Smlouva o dílo bude sjednána aŽ
s vybraným uchazečem. V případě, že nedojde ke shodě na zněni
smloury o dílo, můžezadavatel oslovit dalšího uchazeče v pořadí.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacíŤizení zrušit (ibezudání důvodu)
nebo odmítnout všechny nabídky.
6. Zadavate| bude nabídku posuzovat i v případě podání pouze jedné
nabídky (při splnění ostatních náležitostí).
7. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o qýběru nejvhodnější
nabídky ověřit zejména
. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímpředmětu
poptávky
. Případně i jiné informace, související s plněním předmětu
poptávky
8. Zadavatel nabídky nevrací.
9. Nejedná se o zaďávaciÍizení dle zákona č' I34l20I6Sb.
70. Zadavatel požaduje v nabídce uvést záruční lhůty na dodávky aprácl

Dalšípodmínky a
požadavky zadavatele

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce stávající vnitřní prostory
umýváren pro muže v budově uhelné kotelny, která se nacházi na pozemku
st.p.č. 3991v katastrálním inemi a obci Žatec. Vlastní umývárna j eve2.
podlůi budovy.

Dispozičně nebudou prováděny žádnézmény, pouze budou vybourányjedny
zárubně a prostup bude zazděn.

V rámci rekonstrukce

a)
b)

c)

d)
e)

Podklady a informace
zadavatele

0

g)
h)

i)
j)

k)

l)

bude provedeno zejména:

Vybourání a obnova obkladů adlaŽeb
Rekonstrukce odpadů
Provedení nové hydroizolace
Výměna stropních podhledů (sádrokarton)
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace' včetně osvětlení
Rekonstrukce rozvodů vody, včetně instalace nového sanitárního
zařízeni
Výměna 2 ks stávajících dveří za dveŤe koupelnové
Bude vyměněn elektrický zásobníkový ohřívačvody 200 l (bojler)
Nebude měněn stávajícídeskový radiátor
Budou doplněny 2 koupelnové radiátory (Žebříky)
Nově bude zabudován sušák rukou
Nově bude zabudován sušičvlasů (tzv. bazénoý)

Rozměry umývárny

x2,9 m
I,2 x2,4 m

4,4

Celkové rozměry
2 sprchovací boxy

Ziskat dalšíinformace, příp. termín prohlídky místa plnění lze sjednat předem
po telefonické dohodě s p. Vladimírem Vančurou, tel. 4I2375 4l4,
mob. 605 211725.
Poptávka je zadanádle interního předpisu zadavatele.

01.08.2022

Ing.

Jonáš, ředitel společnosti

