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eTržiště » detail zakázky
aktuální zakázky • realizované zakázky • ZPĚT na úvod

Název: Pomník T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí – kamenný sokl a úpravy části prostoru
náměstí

Číslo: 2018/00091

Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)

Datum vyhlášení: 07.08.2018

Datum ukončení nabidek: 15.08.2018

Datum zveřejnění
výsledků:

22.08.2018

Kategorie: » stavební práce » HSV » stavební práce

Specifikace: Předmětem zakázky je výroba a osazení kamenného podstavce pro bronzovou sochu TGM (výška sochy 195 cm,
hmotnost 250 kg),  a úprava části prostoru Bachmačského náměstí. Osazení vlastní sochy není předmětem zakázky.

 Požadované práce :

 -       výroba a osazení kamenného podstavce (700 x 700 x 1200 cm, leštěná žula, zaoblené rohy) na betonový základ
včetně nápisů. Osazení sochy provede její dodavatel, nezbytná je ale koordinace (způsob kotvení, atd.) !!

-       předláždění části plochy náměstí štípanou kamennou kostkou D10

-       úpravy stávajících obrubníků

-       úprava stávajícího oplocení a kovových prvků (odstranění, přesun části oplocení, výměna poškozených částí,
obroušení stávajících nátěrů a provedení nových v antikorozním provedení v celé části parku)

-       úprava části „zeleného záhonku“

-       demontáž stávajících laviček,  odpadkových košů a informačních tabulí a jejich předání správci (MČ P6, ODŽP)

vše v rozsahu  Dokumentace pro výběr dodavatele z 07/2018. Práce budou provedeny v souladu s vydaným
Územním souhlasem, které zhotovitel obdrží před zahájením prací.

 Zájemci o poskytnutí Dokumentace pro výběr dodavatele a výkazu výměr v elektronické podobě   za účelem
vyhotovení nabídky ji poptají na  tel. čísle 220 189 975 u Ing. Čečilové nebo na e-mailové adrese
mcecilova{zavináč}praha6{tečka}cz .

 

Termín realizace :

Zahájení : 08/2018

Dokončení : do 20.10.2018

Pomník  bude slavnostně odhalen dne 28.10.2018. Osazení sochy  bude provedeno v termínu od 18.10 do 26.10.
Vzhledem k připravovanému  slavnostnímu aktu je termín dokončení absolutně závazný !!!

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN - sobota 15. 9.
Uzavírka komunikace ulice České družiny
Uzavírka komunikace v úseku Ve struhách - Čínská
Uzavírka ulic Rychtářská a Na Klimentce
Omezení provozu pošty ve Vokovicích
Uzavírka komunikace Na Hubálce až do 30. 9. 2018
Harmonogram podzimního úklidu komunikací
Informace pro kandidující subjekty o volební propagaci v radničním zpravodaji Šestka
Rekonstrukce kanalizace Na pískách - Horoměřická
Obnova vodovodního řadu ul. Proboštská a okolí
Omezení vstupu a výstupu metra Dejvická
Informace pro občany využívající nádobu na bioodpad od svozové společnosti
Pražské služby
Informace o možnosti odevzdávání použitých potravinářských olejů a tuků
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Kritéria hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno dle nabídkové ceny.

Podmínky účasti: Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo
zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště, přílohou bude vyplněný výkaz výměr. Požadované podklady (viz níže) budou
předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o
oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že
vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby
podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich
nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Objednávka bude uzavřena do 15-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na
internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky
zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky: Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv
pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Ing. Martina Čečilová
tel : 220 189 975, 604 70 66 53

Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111 Bezplatná infolinka: 800 800 001

Kontakty Podatelna Našli jste chybu? Napište webmasterovi!
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