Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zateplení objektu ZUŠ ve městě Plumlově

Zadavatel:

Město Plumlov
Rudé Armády 302
798 03 Plumlov

IČ:

00288632

Datum:

3/2013

Město Plumlov, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vás prostřednictvím zástupce zadavatele vyzývá k předložení nabídky
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení objektu ZUŠ ve městě Plumlově“.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název zadavatele:

Město Plumlov

Sídlo:

Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov

Oprávněný zástupce:

Adolf Sušeň – starosta

IČ:

00288632

DIČ:

CZ00288632

Zadavatel je při výběrovém řízení zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž,
IČ: 27747701. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se
zadávacím řízením s výjimkou:
-

zadání veřejné zakázky

-

zrušení zadávacího řízení

-

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se
považuje za doručení zadavateli.
Kontaktní osoba zástupce zadavatele: Ing. Josef Koplík
Telefon:

573 336 663-4

e-mail:

j.koplik@inexprojekt.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Druh veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Zateplení objektu ZUŠ ve městě Plumlově

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

řízení neupravené zákonem o veřejných zakázkách

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Místo plnění zakázky:

2.2.
2.2.1.

2.500.000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty)

Na Aleji 44, Plumlov, Olomoucký kraj

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu ZUŠ ve městě Plumlově, které spočívají ve
výměně oken za okna plastová, výměně vstupních dveří za dveře plastové a v zateplení objektu
kontaktním zateplovacím systémem.

2.2.2.

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí úplné
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace včetně
provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž
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provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.)
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
2.2.3.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracovala
Ing. arch. Alena Vojtechovská,

AL-VO ATELIÉR s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec – Staré Město,

v listopadu 2011.
2.2.4.

Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu zakázky:
a)

zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,

b)

zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

c)

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

d)

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

e)

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

f)

veškeré

práce

a

dodávky

související

s

bezpečnostními

opatřeními

na

ochranu

osob

a majetku,
g)

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

h)

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

i)

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

j)

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného,

k)

provedení předání stavby,

l)

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní
pomůcky ve dvou vyhotoveních,
n)

trvalá pamětní deska podle požadavků poskytovatele dotace.

3. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Textová

část

zadávací

dokumentace

je

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

na

internetové

adrese

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00288632 .
Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele (tj. projektová dokumentace pro
provádění stavby), poskytne zadavatel prostřednictvím pověřené osoby, kterou je INEXprojekt s.r.o., Riegrovo
nám. 138. 767 01 Kroměříž. Zažádat si o ně může zájemce buď písemně na výše uvedené adrese nebo emailem na adrese j.koplik@inexprojekt.cz, kontaktní osoba Ing. Josef Koplík, tel. 573 336 663-4.
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V žádosti je nutno uvést požadovaný způsob poskytnutí dokumentace (zasláním elektronické verze e-mailem
nebo osobním převzetím CD) a jednu e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné
informace.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 2.4.2013 v 10.00 hod.
Nabídku lze podat osobně v sídle obchodní společnosti INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01
Kroměříž, a to v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 (v poslední den lhůty
do 10.00 hod.), nebo poštou na adresu pro poštovní doručování: INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138,
767 01 Kroměříž. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí společností INEXprojekt s.r.o. na výše uvedené adrese.

5. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle
absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše
včetně daně z přidané hodnoty.

Autenticita dokumentace je stvrzena podpisem oprávněné osoby.

V Kroměříži dne 8.3.2013

Ing. Michal Horák, v.r.
jednatel společnosti
pověřené výkonem zadavatelských činností
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