
Židovská obec v Ostravě
vyhlašuje výběrové řízení na revitalizaci plotu u Židovské obce v Ostravě.

1.  Zadavatel: Židovská obec v Ostravě
Se sídlem :         Tovární 732/15, 709 00 Ostrava 9
Zastoupena:        PhDr. Milenou Slaninovou
IČ:                       00562602
DIČ:                    CZ 00562602

2. Předmět výběrového řízení

● Předmětem výběrového řízení je oprava plotu u Židovské obce v Ostravě, Tovární 732/15,
Ostrava 9.

● Předmět výběrového řízení je určen zadávacími podklady: fotografická dokumentace
stávajícího stavu, možnost zhlédnutí přímo na místě sloužící k tomu, aby si firmy
stanovily své odhady na náročnost práce a cenu materiálů, návrhem smlouvy o dílo
a těmito podmínkami výběrového řízení.

● Místem realizace prací a dodávek je Židovská obec v Ostravě, Tovární 732/15,
Ostrava 9.

3. Lhůty:

Předání podkladů osloveným uchazečům 30.6.2021
Prohlídka místa realizace s uchazeči: po telef.domluvě nejpozději však

do 30.6.2021
Odevzdání nabídek: 15.7..2021
Otevření obálek (neveřejné) 19.7..2020
Vyhlášení výsledků 19.7. 2020
Předpoklad uzavření smlouvy s vítězem do:       21.7.2020
Zahájení prací srpen 2021
Předpokládané ukončení prací 30.11.2021

● Místo a čas převzetí podkladů pro nabídku.

Podklady pro výběrové řízení jsou k vyzvednutí osobně v kanceláři investora Židovské
obce v Ostravě,  na adrese Tovární 15, 709 00 Ostrava 9
v době: v úředních hodinách ŽOO.

● Prohlídka objektu.

Zájemcům bude umožněna prohlídka místa realizace prací po telefonické domluvě s
pracovníkem investora v uvedeném termínu. Kontakt – p.Alena Ševčíková 737 550 442.



● Místo a čas odevzdání nabídek.

Nabídku doručte osobně nebo doporučeně poštou v zapečetěné obálce na adresu:
Židovská obec v Ostravě , Tovární 15, 709 00 Ostrava 9
s termínem doručení: nejpozději  15.7.2020

Na obálku napište označení:

,, Neotvírat – Výběrové řízení na dokončení oprava oplocení u Židovské obce v Ostravě,
Tovární 732/15, 709 00 Ostrava 9.

4. Obsah a zpracování nabídky

● Rozpočet za opravu a renovaci uchazeč předloží „Nabídka – popisy položek prací“
● Předmět výběrového řízení je členěn do jednotlivých částí podle zadávacích

podkladů. Uchazeč musí nabídnout dodávku v celém rozsahu. Zadavatel si vyhrazuje
právo odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit.

5. Ostatní podmínky

● Předáním nabídky přistupuje uchazeč na smluvní podmínky, které jsou součástí
zadávacích podkladů. Zadavatel má právo návrh smlouvy během jednání s uchazeči
doplnit nebo upravit.

● Zpracované a předané nabídky uchazečů si zadavatel ponechá. Zadavatel zaručuje,  že
údaje obsažené v nabídkách využije výhradně pro vlastní potřebu.

6. Hodnocení nabídek

Kritéria hodnocení:

1. Úplně vyplněné popisy prací - nabídkový rozpočet
2. Doba realizace
3. Reference

V Ostravě dne: 10.6.2021


