VÝZVA – zakázka malého rozsahu
Zadávací řízení na zakázku malého rozsahu podle §12 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
zastoupena Jaromírem Kratěnou, starostou obce
IČ: 00579106
DIČ: nejsme plátci DPH

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Název: „Zateplení střechy čp 48“
Evidenční č.: 2012/01/MS
Zakázka na: stavební práce
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení: Jaroslav Kupka, telefon: 773 769 970, e-mail:
kupka.albrechtice@nadorlici.cz
Místo realizace zakázky: Budova základní školy č.p. 48, ulice 1. máje, Albrechtice nad Orlicí.
Specifikace předmětu zakázky:
1. Zateplení ploché střechy nad učebnou výpočetní techniky (polystyren tloušťky 10 cm), montáž
střešní krytiny (lepenka nebo folie) včetně klempířských prvků. Rozměry střechy jsou uvedeny
v příloze č. 1.
2. Úprava nevyužívaných komínů – rozebrání na výšku asi 1 metr od střešní krytiny, omítnutí
ponechaných částí komínů, oplechování ústí komínů.
3. Oprava funkčního komínu – vyspravení spár, omítnutí, oplechování ústí komínu.
4. Oprava poklopu výlezu na střechu – výměna skla, oprava uchycení poklopu.
Vše podrobně znázorněno v příloze č. 1 a fotodokumentaci
Další požadavky:
Předpokládaný termín realizace zakázky: červenec – srpen 2012
Na zakázku nebudou poskytovány zálohy. Termíny odstranění vad a nedodělků, způsob platby a
fakturace, splatnost faktur budou sjednány ve smlouvě o dílo.
Doporučujeme zájemcům sjednat si prohlídku na místě realizace zakázky s výše uvedenou kontaktní
osobou ve věci zadávacího řízení.
Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v kopii:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho
členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné
zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, a doklad osvědčující odbornou
způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Kvalifikace se prokazuje k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných
zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
Nabídková cena:
Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny:
o

o

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná s rozlišením na část bez DPH a samostatně
DPH. Cena je platná po celou dobu realizace. Nabídková cena bude stanovena položkově
podle specifikace předmětu zakázky.
Zadavatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny, kromě případu zadavatelem
dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a případných změn, na které bude uzavřen
dodatek smlouvy o dílo.

Lhůta pro podání nabídek nejpozději do: 21.6.2012 do 15:30 hodin
Místo pro podávání nabídek poštou nebo osobně:
Nabídku lze podat poštou na adresu Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí nebo osobně v úřední dny (Pondělí, Středa 8-12, 13-17, Úterý, Čtvrtek 8-12) na
podatelnu na téže adrese.
Vyhodnocení nabídek: Provede Rada obce Albrechtice nad Orlicí na nejbližším zasedání.
Hlavním kritériem výběru dodavatele je nabídková cena.
Forma podání nabídky:
Zájemci předloží písemně vypracované nabídky.
Od jednoho uchazeče smí být podána pouze jedna nabídka. Pokud uchazeč požádá před uplynutím
lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
Uchazeč nesmí být zároveň subdodavatelem v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel nepodal
nabídku, může být subdodavatelem více uchazečům v tomtéž zadávacím řízení.
Jazyk pro zpracování nabídky je český.
Obsah nabídky:
Nabídka bude vypracována v požadované formě a bude minimálně obsahovat:
1. krycí list nabídky
2. profesní kvalifikační předpoklady
3. návrh smlouvy o dílo
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4. nabídkovou cenu – nabídkový rozpočet
Jiné
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu.
Do doby uzavření smlouvy zadavatel může požadovat od uchazeče dodatečné informace k podané
nabídce. Dále si zadavatel vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, neposkytovat
náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
Hodnocený uchazeč souhlasí se zveřejněním názvu a sídla firmy, výsledným pořadím včetně ceny a
dalších údajů z hodnocených kritérií. Uchazeč – dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva,
souhlasí s jejím zveřejněním včetně příloh.
Námitky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nelze podat.
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče nebo
uvedení nepravdivých informací v nabídce je důvodem k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
V Albrechticích nad Orlicí dne 5.6.2012
Jaromír Kratěna, starosta obce v. r.

Fotodokumentace

Celkový pohled na střechu nad učebnou výpočetní techniky.
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Funkční komín – oprava spár, omítnutí, oplechování vrchu komínu.
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Nefunkční komíny – rozebrat na výšku cca 1 metr, omítnout, vrch oplechovat.

Nefunkční komíny – rozebrat na výšku cca 1 metr, omítnout, vrch oplechovat. Oprava poklopu
otevřeného výlezu. Okap mezi sedlovou a plochou střechou bude demontován, nová krytina ploché
střechy bude navázána pod plechovou krytinu sedlové střechy.
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Takto by mohlo vypadat námi požadované oplechování ústí nefunkčních komínů. Možno navrhnout
jiné řešení.
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
Název:

„Zateplení střechy čp 48“
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

Obec Albrechtice nad Orlicí

Sídlo:

Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad
Orlicí

IČ:

00579106

DIČ:

není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Jaromír Kratěna

Kontaktní osoba:

Jaroslav Kupka

Tel./fax:

+420494371425,

E-mail:

kupka.albrechtice@nadorlici.cz

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Cena celkem bez
DPH:

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Samostatně DPH
Samostatně DPH
Cena celkem včetně
(sazba …. %):
(sazba 20 %):
DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení

razítko

