
Polónyi István Ing.

Od: Polónyi István Ing.

Odesláno: středa 5. ledna 2022 16:32

Komu:

Předmět: VYZVA K CN

Dobrý den,

Vyzývám vás k podání cenové nabídky na „Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih

včetně kontroly jakosti odváděných vod pro rok 2022

Předmětem je uzavření objednávky s jedním zhotovitelem na realizaci a odborné vedení služeb spočívající V kontrole

jakosti odváděných srážkových vod z odlučovačů lehkých kapalin ve správě obvodu Ostrava—Jih a z kanalizačního

sběrače na pozemku č. 2068/16 V k.ú. Hrabová s označením DN 1600, V plnění pokynů stanovených V provoznich

řádech odlučovačů lehkých kapalin, dále jen „OLK“, dále v likvidaci kalů ze zařízení OLK dle platných předpisů a

norem a vedení provozních deníků pro odlučovače

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

1. Doba a místo plnění

Místo plnění: Městský obvod Ostrava — Jih a pozemek p.č. 2068/16 V k.ú. Hrabová.

Předpokládaná doba plnění: období ode dne účinnosti objednávky do 12. 12. 2022.

2. Způsob zpracování cenové nabídky

Uchazeč dodá podrobný položkový rozpočet pracovních úkonů s celkovou částkou za plnění (forma dle vlastního uvážení), který

bude plně splňovat požadavky na servis OLK, a dále vyplní krycí list nabídky. Nabídka bude naceněna v souladu se stávajícími

provozními řády.

Uchazeč dále zpracuje časový harmonogram pro konkrétní pracovní činnosti k datu 12. 12. 2022 V kalendářních měsících V souladu

s podrobným položkovým rozpočtem pracovních úkonů a provozními řády.

Uchazeč dodá seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci předmětu této zakázky, či

vypracuje čestně prohlášení, ve kterem zhotovitel prohlašuje nepoužívání žádných poddodavatelů k dílu. (dodá

účastník)

Součástí nabídky bude potvrzení o platném pojištění.

3. Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do termínu 21.1.2022

4. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

V nabídce účastník předloží kopii oprávnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že způsobilost a kritéria kvalifikace požadované

objednatelem a provozními řady splňuje.

5. Pravidla pro h0dn0ceni nabidek

Kriteria hodnocení nabídky vč. jejich Váhy

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 100 %

6. Pokyny pro podání nabídky

Kontaktní osobou pro dotazy je Ing. István Polónyi kanc. dv. č. 8124, I. patro budovy B, tel. +420 599 430 434, email:

lstvan.Polonyi©ova'ih.cz.

Prohlídka místa plnění není plánovaná, prostory jsou volně přístupny.

Nabídku zašlete písemně na adresu nebo doručte na podatelnu úřadu v zalepené obálce s označením

 

 

 

„NEOTEVÍRAT -„ Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti

odváděných vod pro rok 2022

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

ODK

Horni 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka



Na obálce je nutná identifikace Vaší firmy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízeníi bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho

průběhu zrušit nebo nevybrat žádného zájemce.

7. Přílohy a soubory

Příloha č. 1 provozní řády OLK

Příloha č.2 FOTOGALERIE OLK

Přílohy a soubory nabídky ke stažení z odkazu:

https://www.usch0vna.cz/zasilka/TTSZSPRBS28YWVWJ-TIH/

s pozdravem

Ing. István Polónyi

referent správy místních komunikací

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor dopravy a komunálních služeb

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

T +420 599 430 434

W www.0va'ih.cz


