Město Jevíčko
předkládá výzvu více zájemcům na veřejnou zakázku malého rozsahu formou poptávkového
řízení na akci:

Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ čp. 1 v Jevíčku
1. Zadavatel:
Město Jevíčko
zastoupené starostou města Dušanem Pávkem, dipl.um.
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.: 461 327 810
fax: 461 327 812
e-mail: jevicko@jevicko.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.2526-591/0100
IČO: 00276791
DIČ: CZ00276791
2. Vymezení plnění zakázky:
Předmětem plnění je oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ čp. 1 v Jevíčku a dalších
stavebních prací uvedených v projektové dokumentaci a v položkových rozpočtech, které tvoří
přílohu této zadávací dokumentace. V nabídce musí být kalkulováno s náklady na naložení,
odvoz a uložení zlikvidovaného materiálu, včetně případného poplatku za skládku.
Projektová dokumentace na výměnu světlíku – vypracovaná firmou JSK, spol. s r.o. Moravská
Třebová z března 2013 a projektová dokumentace na opravu střechy – vypracovaná Ing. Marií
Zezulovou, Jevíčko z 07/2013.
Zhotovitel je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště a o
eventuálních jiných místních zvláštnostech a tyto okolnosti zohlednit v nabídkové ceně. Případné
nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit ještě před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost
nebo mylné chápání soutěžních podmínek neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů díla nebo změnu ceny. Práce budou probíhat za kontroly MěÚ Mor.Třebová odbor
kultury jako orgánu státní památkové péče.
DO NABÍDKY JE NUTNO ZAHRNOUT I NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ A
BOZP, PROTOŽE PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA NEPŘERUŠENÉHO PROVOZU
MĚÚ JEVÍČKO.
Upozornění pro uchazeče DOPORUČUJE SE –
inv.technik města Dalibor Šebek tel. 461 327 809.

prohlídka staveniště po tel. dohodě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1200 tis.Kč bez DPH
3. Doba a místo plnění:
Zahájení – předpoklad od 1.9.2015
Ukončení – nejpozději do 30.11.2015

místo plnění:

Město Jevíčko, Palackého náměstí

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů:
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie oprávnění k podnikání.
5. Způsob hodnocení nabídek:
Kriteriem hodnocení nabídky je nabídková cena.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč. platebních podmínek:
Nabídka musí obsahovat veškeré náklady na provedení veřejné zakázky dle předložené PD a
položkových rozpočtů.

Uchazeč vyplní krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace!!!
Fakturační podmínky uvede uchazeč do návrhu smlouvy o dílo.

-

faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
splatnost faktur bude min. 15 dnů od data vystavení

7. Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci - je možno si vyzvednout po objednání na emailu sebek@jevicko.cz nebo
po tel. dohodě inv.technik města Dalibor Šebek tel. 461 327 809.
8. Místo a lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte na MěÚ poštou nebo osobně v pracovní dny do 31.7.2015 do 11:00 hod.
Vyhodnocení nabídek provede komise zadavatele do 31.8.2015.
Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách, označených názvem zakázky
SOUTĚŽ – oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ čp. 1 v Jevíčku, identifikačními údaji
uchazeče, adresou a opatřených na uzavření razítkem.
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je
možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené
po stanoveném termínu.
Uchazeči mohou nabídky zasílat poštou nebo doručit osobně na podatelnu v pracovní dny na adresu:
Město Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky adresátem.
Termín pro podání nabídek končí dnem 31.7.2015 v 11:00 hod.
Případné informace pro nabídku sdělí investiční oddělení, tel. 461 327 809, mobil 733 127 240.
Komunikace zadavatele s dodavatelem

Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem, a to e-mailem. (Adresa
pro doručování písemností emailem: sebek@jevicko.cz )

9. Další podmínky veřejné zakázky:
1. Reference o významných zakázkách:
Zadavatel nepožaduje.

2. Požadavky na zpracování návrhu smlouvy o dílo:
Součástí nabídky bude zpracování návrhu smlouvy o dílo.
Požadavek na smluvní pokutu do smlouvy o dílo v případě neplnění termínů zhotovitelem je
5 000,-Kč / den.
10. Ostatní informace a práva zadavatele :
1. Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce. Předložené nabídky se nevrací.
2. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit. Uchazeči můžou předložit pouze jednu nabídku.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o možnosti využití místních firem a dále o smlouvě o
dílo, která bude mimo jiné obsahovat tato ustanovení:
a) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy o dílo před
zahájením plnění díla.
b) Objednatel si vyhrazuje dílo realizovat po etapách, dle finančních možností objednatele.
Rozsah prací, včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešilo dodatky ke smlouvě o dílo.
c) Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody
a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění
jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením
plnění díla.
4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
5. Požadavek na záruční dobu je min. 60 měsíců od předání díla.
V Jevíčku dne 29.6.2015

Dušan Pávek, dipl.um
starosta města

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ čp. 1 v Jevíčku

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Právní forma

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

NABÍDKOVÁ CENA
Nabídková cena v Kč
Předmět nabídky

Bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

100 000,-

21 000,-

121 000,-

výměna světlíku
oprava střechy vláknito-cementová
krytina na laťování
zařízení staveniště a zajištění
BOZP
rezerva rozpočtu*

STAVBA CELKEM
*rezerva rozpočtu – pro jednotnost nabídek ocení všichni uchazeči stejně částkou 100 000,-Kč bez DPH

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ:
Nabídková cena v Kč
Předmět nabídky

Bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

100 000,-

21 000,-

121 000,-

výměna světlíku
oprava střechy vláknito-cementová
krytina na bednění
zařízení staveniště a zajištění
BOZP
rezerva rozpočtu*

STAVBA CELKEM
*rezerva rozpočtu – pro jednotnost nabídek ocení všichni uchazeči stejně částkou 100 000,-Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč
Předmět nabídky

Bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

100 000,-

21 000,-

121 000,-

výměna světlíku
oprava střechy pálená taška
zařízení staveniště a zajištění
BOZP
rezerva rozpočtu*

STAVBA CELKEM
*rezerva rozpočtu – pro jednotnost nabídek ocení všichni uchazeči stejně částkou 100 000,-Kč bez DPH

V …………………, dne ………………

____________________________
Razítko a podpis uchazeče

