
Společenství vlastníků Nad Školou 1408, Vratislavice v součinnosti s technickým úsekem SBD Sever  

 

vypisuje: 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVEDENÍ: 

„OOpprraavvaa  ooppěěrrnnéé  ssttěěnnyy  aa  ssttaavveebbnníí  úúpprraavvaa  zzaaddnnííhhoo  vvssttuuppuu  ddoo  oobbjjeekkttuu SV Nad Školou 1408 “ 

 

(Výběrové řízení není zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 

 

SBD SEVER jako správce objektu, zastoupený technickým úsekem družstva, zasílá výzvu zájemcům na 

dodání akce: 

 „Oprava opěrné stěny a stavební úprava zadního vstupu do objektu SV Nad školou 1408“ 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                       
 

Jedná se o panelový bytový dům, Dům má celkem 10.NP, celkem 100 bytových jednotek. Rok dokončení 

výstavby: 1974. 
 

1/ Vymezení plnění  

   Bude provedena oprava opěrné zdi, zateplení suterénní stěny, výměna pojezdových vrstev přístupového 

chodníku, zřízení stříšky nad zadním vstupem, výměna dveří zadního vstupu.  

 

2/ Termín vyhlášení:  26.4.2016 
        

3/ Nabídky se podávají do 24.5. 2016 do 16:00 hodin na adresu SBD Sever,Lipová 596/7, Liberec.  

Obálka musí být označena textem:  

„Výběrové řízení Oprava opěrné stěny a stavební úprava zadního vstupu objektu Nad Školou 

1408  – NEOTEVÍRAT“ 
 

4/ Termín realizace: 2016. 
        

5/ Předávací podklady: výkaz výměr, Technická zpráva, prohlídka na místě 
 
 

6/ Požadavky na zhotovitele: 
 

     

    Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k podnikání. 

    Zhotovitel musí splňovat základní kvalifikační kritéria (zejména taková, že firma není v konkurzu,         

    nebyl proti firmě v posledních třech letech vyhlášen konkurs, nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na   

    sociálním a zdravotním pojištění, neexistence pravomocného odsouzení pro trestný čin související   

    s předmětem podnikání nebo trestný čin hospodářský atd.). 

 

 

7/ Obsah nabídky bude v uvedeném pořadí: 
 

1/ titulní list s následujícími informacemi: název a sídlo firmy, právní forma,  IČO + DIČ, bankovní    

    spojení, jméno kontaktní osoby, pozice ve společnosti, telefon, E-mail, obecné informace o firmě (např.   

    rok založení, poč. zaměstnanců atd.) 

2/ oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy 

3/ referenční list o již prováděných zakázkách (podepsaných) zadavatelem     

     (investorem) zakázky vč. kontaktu na tuto osobu 

4/ čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (zejména o tom, že firma není   

    v konkurzu, nebyl proti firmě v posledních třech letech vyhlášen konkurs, nemá daňové nedoplatky,   

    nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, neexistence pravomocného odsouzení pro trestný čin   

    související s předmětem podnikání nebo trestný čin hospodářský atd.).  

 

 

Nesplnění některého z požadavků na zhotovitele nebo na obsah nabídky dle bodu 6 a 7 může mít za 

následek vyřazení uchazeče z výběrového řízení. 



 

8/ Údaje o hodnotících kritériích:  

    Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek. 

     

 
 

9/ Ostatní podmínky: 

    Práce budou prováděny po výběru dodavatele na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

    Zadavatel si vyhrazuje bez udání důvodu zrušit výběrové řízení. 

    Nabídka do výběrového řízení vč. všech příloh musí být podána v českém jazyce. 

 

10/ Podrobné informace Vám sdělí: 

- člen výboru SV Nad Školou 1408 : Jaroslav Koudelka, telefon: 737 843 248 - 

koudelka@malometrazka.cz 

 

 

 

                                                                                                                  Za SV Nad školou  1408 
 

 

     Jaroslav Koudelka                                                                                    

                                člen  výboru   


