Výzva pro podání cenové nabídky na akci „ Oprava fasád ZŠ v Příkazích „

Zadavatel:

Obec Příkazy

Název veřejné zakázky :
Výběrové řízení na akci: „ Oprava fasád ZŠ
V Příkazích „

Sídlem:
Zastoupený:

Příkazy 125, 783 33 Příkazy

Evidenční číslo VZ:
Druh zadávacího řízení: na stavební práce

Ing. Jaroslavem Sívkem,
starostou

IČ:

00228711

Obec Příkazy (dále jen „zadavatel“) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou
zakázku malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách s názvem:„ Oprava

fasád ZŠ v Příkazích „
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ/DIČ
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon/fax:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
„dále jen „zadavatel“

Obec Příkazy
Obec Příkazy
Příkazy 125, 783 33 Příkazy
000228711 / CZ00228711
Ing. Jaroslav Sívek, starosta
+420 585 967 306 / 723 395 604

starostaprikazy@volny.cz
Ing. arch Iveta Trtílková
774664650

I. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky
1. Název zakázky : :„ Oprava fasád ZŠ v Příkazích „
2. Druh veřejné zakázky: zakázka na stavební práce
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem zakázky malého rozsahu je oprava fasád na budově Základní školy v Příkazích a uvedení
těchto fasád do podoby z roku 1912, kdy byla škola otevřena. Výběrové řízení na dodavatele oken
proběhlo samostatně. Rovněž štuková výzdoba byla objednána u štukatérské společnosti, která

provede montáž štukové výzdoby po ukončení zednických prací. Před započetím montáže štukové
výzdoby bude provedeno převzetí zednických prací a sepsán protokol o případných závadách
k odstranění se stanovením termínu nápravy. Předávání zednických prací bude provedeno postupně po
ucelených částech tak, aby souběžně mohla být prováděna montáž štukové výzdoby a proveden nátěr
fasády.
Severní fasáda budovy bude zateplena jen z části. Sokl nyní opatřen betonovou omítkou bude otlučen,
cihly očištěny a ponechán v tomto stavu do příštího roku
Rozsah a popis požadovaných prací:
Technická specifikace je přílohou č.1 této výzvy.
4. Základním hodnotícím kritériem je:

nejnižší nabídková cena

5. Doba plnění předmětu zakázky:
Zahájení plnění je dnem podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 05. 06. 2012
Ukončení plnění zednických prací: do 15. 08. 2012
Termín ukončení všech prací ( vč. štukové výzdoby a nátěru fasády) : nejpozději do 15.9.2012
6. Místo plnění předmětu zakázky: budova ZŠ Příkazy.
Obec Příkazy,Olomoucký kraj, Česká republika
7. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty:
Zadavatel požaduje záruku v délce 36 měsíců
8. Platba bude provedena po řádném předání díla bez vad a nedodělků, na základě Protokolu o řádném
předání a převzetí díla, možnost dílčí fakturace bude uvedena ve smlouvě o dílo.
II. Další požadavky
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky.
Návrh smlouvy o dílo bude obsahovat penále za nedodržení termínu plnění ve výši 20.000,- Kč za
každý den prodlení po stanoveném termínu
III. Nabídka musí obsahovat
1. identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a
bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
2. krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny podepsaný oprávněnou osobou,
3. kvalifikační doklady dle bodu VI. této výzvy
4. místo a datum podpisu,
5. podpis oprávněné osoby dodavatele,
6. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně
k tomu zmocněnou
7. Čestné prohlášení dle § 53
IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Cena musí být v nabídce uvedena bez DPH !!!

V. Místo a lhůta pro podání nabídek
1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele.

Nabídky je možno podávat osobně a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod, po celou lhůtu
pro podání nabídek. Podatelna je v kanceláři Obce Příkazy.
Nabídka musí být doručena do pondělí dne 28.05. 2012 do 12.00 hodin.
Nabídka zaslaná musí být zapečetěna proti předčasnému otevření a v předmětu zprávy musí být
uvedeno NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA :„ Oprava fasád ZŠ v Příkazích „

VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy
Zadavatel požaduje předložit v nabídce dále uvedené doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
uchazeče o VZ:
Kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky - živnostenský
list
Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních
právních předpisů, ne starší 90 dnů.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
předložení originálů či úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů.
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek :

nejnižší nabídková cena

VIII. Závěrečná ustanovení
Nabídka se předkládá v počtu1 ks
Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky,
označením adresáta, textem „NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA" a označením odesílatele
(dodavatele) včetně jeho adresy.
Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.
Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny
způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Nabídky musí být doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do
hodnocení nabídek.
Obec nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
Obec si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Obec si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení
důvodu.
Ing. Jaroslav Sívek
starosta obce Příkazy

V Příkazích dne 14. 05. 2012

Příloha: Příloha č. 1 – Technická specifikace, výkaz výměr

