Výzva k podání nabídky
Bytové družstvo Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsané
v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5031, IČ: 26432722 (dále jen "zadavatel") si Vás
dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění níže popsané zakázky:
Název zakázky:
„Instalace indikátorů rozdělování topných nákladů“.
Kontaktní spojení pro prohlídku na místě:
Termín osobní prohlídky místa plnění je možné domluvit písemně přes e-mail: sprava@bdrotavska.cz a
to s minimálním předstihem 3 pracovních dnů před termínem prohlídky.
Vymezení plnění zakázky:
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž 650 ks indikátorů rozdělování topných nákladů pro
instalaci na desková otopná tělesa.
Zadavatel určuje předmět plnění zakázky takto:
Žádáme o podání nabídek ve variantách:
1) indikátory rozdělování topných nákladů s optickým rozhraním – odečet elektronicky
2) indikátory rozdělování topných nákladů s rádiovým přenosem dat
Minimální požadovaný rozsah nabídky:
1) nabídková cena členěna v položkách
2) uvedení záručních podmínek v členění na práce a materiál
3) uvedení platebních podmínek
4) uvedení doby realizace zakázky
5) doložení referenčních údajů (min. rozsah 3 reference)
6) v nabídce uvést cenu za zpracování rozúčtování
Místo plnění zakázky:
Místem plnění zakázky jsou bytové domy zadavatele na adrese:
Rotavská 1326/15, Rotavská 1336/13, Jaroslava Foglara 1327/1, Jaroslava Foglara 1328/3,
Jaroslava Foglara 1329/2, Jaroslava Foglara 1330/4, Jaroslava Foglara 1332/6, Jaroslava Foglara 1333/8,
Jaroslava Foglara 1334/10, Jaroslava Foglara 1335/12, Praha - Stodůlky, 155 00.
Doba plnění zakázky:
Zadavatel předpokládá zahájení plnění zakázky ve druhém pololetí roku 2014.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady:
1) Identifikační údaje o uchazeči
2) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců)
3) Živnostenský list
4) Osvědčení o registraci (DIČ)
5) Výpis z rejstříku trestů (pouze u fyzických osob)
6) Doklady potřebné pro provádění díla
7) Příslušné certifikáty, prohlášení o shodě pro použité materiály
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8) Doklad o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
9) V případě subdodávek je třeba doložit odbornou způsobilost a údaje o firmě jako u dodavatele a
přiložit smlouvu o smlouvě budoucí na subdodavatelskou činnost s dodavatelem potvrzenou
zúčastněnými stranami včetně pojištění subdodavatelské činnosti a jednoznačného stanovení
odpovědnosti.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem podle kritérií: výše nabídkové ceny, délka záruční
doby, platební podmínky, technické parametry výrobku, kvalifikační předpoklady, reference, termín a délka
realizace zakázky.
Způsob podání nabídek:
Nabídky zasílejte elektronicky na e-mail adresu: sprava@bdrotavska.cz do 19. 9. 2014 do 12.00 hod. Do
předmětu zprávy uveďte: VŘ - Instalace indikátorů rozdělování topných nákladů.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni:
90 kalendářních dnů.
Podmínky výběrového řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku v celém rozsahu nebo některou
její část a anulovat výběrové řízení a odmítnout všechny nabídky kdykoli před uzavřením smlouvy, aniž by
mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči nebo všem uchazečům, či jakýkoli závazek
informovat uchazeče o důvodech takového rozhodnutí.
Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout k uzavření smlouvy jakoukoli část nabídky.
Tato žádost o předložení nabídky nemůže být v žádném případě interpretována jako závazek k nákupu ze
strany zadavatele.
Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho nabídky, s testováním vzorků (pokud
je požadováno) pracovníky zadavatele nebo jím určené zkušebny a zadavatel nebude v žádném případě
odpovědný či zavázán těmito náklady, bez ohledu na průběh či výsledek výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit hodnotící kritéria.
Uchazeč předá objednateli, současně s předáním díla, veškeré licenční kódy k instalovanému systému tak,
aby objednatel v případě potřeby mohl prostřednictvím kvalifikované firmy zajistit zpracování odečtů
indikátorů rozdělování topných nákladů.
Zadavatel uchazečům cenové nabídky nevrací, budou uloženy v dokladové částí výběrového řízení.
V Praze dne 30. 8. 2014

Miroslav Lorenc
Správa BD Rotavská
sprava@bdrotavska.cz
607 090 050
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