
zADÁVAcí DoKUMENTACE K VEŘEJNÉ zAKÁzcE MALÉHo RozsAHU

věřejná zakézka ma|ého rozsahu (dá|e jen Veřejná zakázka.) ]e zadáVána d|e ustanovení

s 6 a s T8 odst 5 zákona č' 137/2006 Sb ' o veřejných zakázkách' Ve znění pozdějších předpisŮ

1' NÁzEv VEŘEJNÉ zAKÁzKY MALÉHo RozsAHu

NázeV Velelné zakázky:
Výměna oken u BD čp.455, u|. záhumenská, České
Meziříčí

2. IDENT|F|KAěNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

obcl.odnif iÍŤa 1ebo 1ázev / obchodrÍf irma
nebo méno a přímení:

Óeské Meziříčí

síd|o / mÍsto podnikání / mÍsto trva|ého
oobvtu íoříD' doručovací adresa):

BoŽ' Němcové 61 517 71 české [,4eziříčí

tc: 0027 4714
osoba oprávněná jednat jménem čiza
zadavatele:

Ing. Mi|an Žďárek

3. VYMEZENí PŘEDMĚTu VEŘEJNÉ zAKÁzKY A PoDMíNEK PLNĚNí

Druh Veřejné zakázky: veřejná zakázka na slavební práce

Předmětem p|nění Veře]né zakázky )e Výměna oken V bytovém dorně (BD) čp' 455 u|.Záhumenská'
na st p'č' 74212 v Českém lvleziříčí'
Jedná se o Výměnu stáVajicich oken de při|oŽené speci i ikacé a podk|adú' dá|e o Výměnu
Írancouzských oken a 2 ks Vchodových dveří dvoukříd|ých a 1 ks p|ných jednokřld|ých Vnějších dverÍ.
Dá|e sejedná o dodáVku ža|lzií u Vybraných oken - označéno V příoze ě'5'
součástí akce jsou především tyto práce: Vybourání stáVajících zdVojených oken a Vn]třnich parapetÚ,
stávajÍcich francouzských oken, schod Šťových Výk|adců' 2 ks Vchodových dveří dvoukríd|ých a 1 ks
p|ných jednokřId|ých Včetně jejich ikvidace, zednické začištění po Vybouraných oknech či dveřích po
Vybouraných VnitřnÍch parapetech a po Vybouraných zárubních' dodávka a montáž nových p|astových
otvorových prvkú a parapetů' dodáVka dVéří' napojení okna na Venkovnl parapet poírocÍ přechodové
lišty, dodáVka a rnontáŽ Vnitřních parapetů VnějŠÍ a Vnitřní zedn]cké začištění oken a ostěni Včetně
ma|by' ZakÚVáníVnitiního Vybavení bytů a provozoven při bouracích a montážn[ch pracích Doprava
a Iikvidace Vznik|ého stavebnÍho odpadu a Vybouraných oken'

Jedná se o Výměnu všech oken' francouzských oken a Vně]ších dveřÍ na lvedeném BD' Nebudou
pouze Vyměněna okna' která si nájernci bytů ]iŽ Vyměni|i sami za okna pastová Ve Výpisu oken -
pří|oha č'5' jsou tato okna odečténa'

V Dří|oze č.3 a 4 isou uvedenv rozměrv oriéntační. Dro wpřacování nabídkv ie třeba zaměření
skuteěného stavu. Uve.Iené rozměrv isou údaie pouŽité z proiéktové dokumentace ke
stavebnímu oovo|éní uvedeného dmu. z roku í997.

Při \.ýměně oken a.lveří bude zachován vzh|ed. orientace. č|enění a směrv otvířánÍ iako u
stávaiích oken a dveři.

PoŽadovaná hodnota souč nite|e p|osit]pu tep|a pro komp|etnÍ Výrobek] UW Š 1,2 W/ (m.'K)



Veškeré práce v prostorech BD budou provedény s opatrností a oh]edeÍn na jejlch zařízení, Vybavenl
a provoz a s oh|edem na obyvaté|e tohoto BD a na nájemce provozoven'

|\,4ísto p nění zakázky: Bytový dům čp' 455' u|' Záh umenská' st. p'č 742|2 v k'Ú' ceské Meziř|čí

4. PRoHLíDKA MíSTA PLNĚNí

Proh|ídka místa p|něnÍ proběhne dne 7.7.20í6 od
BD Čp' 455' uI Záhumers<á' České l\lez.Í'c' '
Kontaktní osoba: Ing' Jan Rejchrt - 602 790 359'

,l4:oo hod. se srazem účastníkú před Vchodem do

5. oBcHoDNí PoDMíNKY

5.í. PLATEBNI PoDM|NKY

Nabídková cena V cZK bude zpracována jako cena maximá|ní' tj' nepřekroěitelná na Veškeré VýŠe
uvedené práce, uvedená zV áŠt bez DPH a Včetně p|atné DPH V ceně budou zahrnlty Veškeré
nákIadv'

Zadavate| neposkytuje zá|ohové p|atby' zadavatel uhradÍ zakázku pÓ protoko|árním předání řádně
dokončeného dÍ]a'

FaktuÍovéno bude na zák|adé soupisu provedených prací schvá|eného zadavate|em' soupis pracÍ
bude VŽdy pří]ohou faktury (daňového dok|adu)'

Po dokončení dí a a jeho přédání objednateli bez Vad a nedodělků vystaví zhotovite| nejpozdě]i do 14
dnů od předání a převzetí dÍ|a daňový dok|ad-fakturu' Faktura (daňový dokLad)' ktérá neobsahuje
potvrzený soupis provedených prací, je nepiatná Zhotovite| mŮŽe fakturovat p|ovedené práce do VýŠe
90% z ce kové ceny dí|a' zby|ých 10% bude zap|aceno po dvou měsÍcích bezprob|émového provozu'

Doba splatnosti daňových dokadů (faktur) je stanovena na 21 ka|endářnich dnú ode dne doručení
daňoVého dokIadU (faktury) zadaVateIi,

P|atby budou probíhat Výhradně v cZK a rovněŽ Veškeré cenové Údajé bt]dou v této měné'
Veškeré účetnÍ dok|ady musí obsahovat ná|ežitosti daňového dok|adu d]e zákona č 235/2004 sb''

o dan z přidané hodnoty. v p|atném zněnÍ

Jedná se o réžim přenesení daňové povinnosii' Výši daně je povinen přiznal zadavaÍé|' pro kterého je

pInéníuskutečněno

zadavate| proh|ašuje, že objekt na němž budé dí|o prováděno, s|ouží pro jeho ekonomickou
činnost.

5'2. DoDAcí PooMíNKY

výměna oken v prostolech BD:

zahájeníprací: ihnéd po podpisu sm|ouvy

Termín rea|izace: srpen - 15. říjen 20í6

V případě' Že z jakýchko|iv dŮVodů na straně zadavate|e
plnění' je zadavate| opráVněn posunout tento termín na j inou
zůstáVá nezměněna'

nebudé moŽné dodrŽet termÍn zahájení
dobu. uchazečem navÉená doba p|nění



5.3. áRUčNí PoDMÍNKY

Zadavate| požadujé poskytnutí záručnÍ doby V dé|ce 60 měs|cú na ce kové provedení dí a'

5.4. sANKěNí PoDMíNKY

sm|uvnÍ pokuta za prod|ení sdobou p|něnI předmětu Veřéjné zakázky je stanovena Ve Výši
1 '5a0 '. Kč za kaŽdý započatý den prod e n í'

6. PoŽADAVKY NAzPÚsoB zPRAcoVÁNí NABíDKoVÉ oENY

Nabídková céna V cZK bude zp|acována jako cena maximá|ní za ce|ý předmět pnění Veřéjné
zakázky, tj' nepřekročite ná na veškeÍé Výše uvedené práce' uvedená zvlášť bez DPH a Včetně p|atné
DPH' Nabídková céna bude zahrnovat Veškeré nákady dodavate|e spojené sp|něním předrnětu
Veřeiné zakázkV'

7' J|NÉ poŽADAvKY ZADAVATELE NA PLNĚNl vEŘEJNÉ zAKÁzKY

Zadavatel si Vyhrazujé p|áVo odmítnout Všechny nabÍdky a zakázku kdyko|v zruŠit do podpjsu
sm|ouvv o dí|o'
Zadavate|sl Vyhrazuje práVo omezit rozsah předměiu p|něni.
Zadavate| si Vyhrazuje práVo nevracet podané nabídky' ty zústáVají u zadavate|e jako dok|ad
o průběhu a hodnocenísoutěže'
Uc^azéč rema práVo na jhÍadL nák|adj spo.érych s ÚčastiV so-fěŽi '
Zadavate| upozorňUje' že přijríé od kaŽdého uchazeče pouze jednu nabídku'
NáVrh sm|ouvy o dí]o bude obsahovat poŽadavky a p|atební podminky zadavate]e uvedené v této
výzvé
Zadavate| nepiipousti Žád.é Vanar!nI iešeni
Zadavate| siVyhrazuje p|áVo s Vyb|aným uchazečern jednat o obsahu sm|ouvy o dí|o'
Před podpisem sm|ouvy o dí|o bude do|ožen púvod p|astových profi|Ů.
Vybraný dodavateL bude' d|e ustanovení s 2e) zákona Ó.32012001 sb' o f inanční kontro|e' osobou
povinnou spo|upůsobit př i Výkonu finanční kont|o|y' ' '

8. POZADAVKY NA KVALIFIKACI

1' Uchazeč před|oží čestné prohlášení o spněni zák|adních kva if ikačnlch předpokladů,
uvédených v s 53 odst' 1 zákona o Veřéjných zakázkách (pří|oha č'2)'

2' Uchazeč před|ožíopráVnění k podnikání a to:
. dok|ad o oprávnění k podnikání pod|e zv|áštních práVnÍch předpisŮ v rozsahu

odpovídajicÍm předmět! zakázky zejména dok|ad prokazujicí přís|ušné Živnostenské
opráVněníčl Icenci,

. výpi €  z obchodního řéjstříku' pokud je V něm zapsán' či výp]s z jné evidence, má-]i V
ní být uchazeč zapsán podle zV]áŠtnÍch předpisŮ'

3' zadavate| požaduje po uchazeči prokázání technických kva|]fikačních předpokladů do|oženírn
seznamu referénčnÍch pracÍ obdobného charakter! V minirná|ní hodnotě 250 tis, Kč bez DPH
rea|izovaných V pos|ednich třech (3) |etech' Při|ohou tohoto seznamu budou mn' dvě (2)
osVědčení potvrzená přísIušným zadaVateIem'

Da]e Jchazeč do|oži'



. Droh|ášení o shodě

. certifikát na vIastnost nabízeného výrobku vydaného oprávněným in1!tut9m.
' oestné proh|ášení apod, _ dok|ad o sp|nění poŽadavku na p|ofi| de csN EN 12608.

minimá|nÍ t ouŠťka stěny nabízeného profi u rnusl odpovídat tř'A

Dok ady k prokázánl kva|if kace uchazečů budou před]oŽeny v prosté kopii.

Dokady k prokázání kva|ifikace uchazeče jehoŽ nabidka bude vyb.ána jako nejvhodnější'
budou před]oŽeny V originá e nebo V úředně ověřené kop i' a to ještě před uzavřenjm sm|ouvy
o dÍ|o' V přÍpadě Že uchazeč nedo|oŽí Výše uvedené do 7 dnů od VyzvánÍ ze strany
zadavate|e. nebude s nim uzavřena sm|ouva o dí|o'

-
9. ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK

Nabídky budou hodnoceny pod|e nejnižší nabídkové ceny Včetně pLatné DPH'

ío. PoDÍr,tíNKY A PoŽADAVKY PRo zPRAcoVÁNi NAB|DKY

NabÍdka bude před|oŽena V jednom Vyhotovení, V písernné formě V českém jazycé'
Nabídka nébude obsahovat přepisy a opravy. které by moh|y zadavate|e uVést V omy|'
Nabídka a dok|ady k prokázánl spnění kva|fikace musí být, Včetně Veškených požadovaných
dokadů a pří|oh' svázány do jednoho svazku' všechny ]isty nabídky Včetně príoh budou řádně
očÍs|ovány Vzestupnou číse|nou řadou a nabídká bLldé zajištěna protj neopráVněné manipulac
VeŠkeré dok|ady či prohlášenÍ' u nchž je VyŽadÓVán podpis uchazeče' musí být podepsány
siatutárním orgánem uchazeČe; V případě podpisu jinou osobou musí být originá| nebo úředně
ověřená kopie jej iho zmocnění do|oženo V nabídce'

Nabídka !chazeče bude obsahovat:
. KrycÍ ]ist nabídky (vzor souěástízadáVacÍ dokumentace' příloha č'1)
. KVa Iifikačn Í před pok|ady
. Čestné prohláŠení o spnění zák|adních kva|lf ikačnlch předpok]adů (Vzor

součástízadáVací dokumentace' oří]oha č' 2)
. cenovou nabídku a ostatnídok|ady či ]nformace tvořící cenovou nabídku
. NáVrh smouvy o dí|o podepsaný opráVněnou osobou Včetně oceněného

souo su oraci
. NáVrh sm|ouvy o di|o V e|ektron cké podobě Ve formátu, umožňujícím editaci

Včetně cenové nabídkV

11. LHÚI4 PBq |9DlY4!!}l49!qE!JEB 9 o]Ey!B4!]L

Lhůta pro oodáVání nabídek končí dne í5'7.20í6 ve,13:00 hodin' otevírání obá]ek s nabídkami
uchazečů proběhne V kance|áři č 3.19 |VlěÚ NoVé N,4ěsto nad N/]etujíve í3:0o hodin téhoŽ dne'

Í2.L!qTA' Po KTERou JsoU u Ea{4ry!y&4!'

Uchazeči bldou svýmj nabídkamiVázáni po dobu 60 dnÍode dne otevírání obá|ek'

í3' PoDKLADY PRo vYPRAcovÁNí NABíDKY

Podk|adem pro Vyp.acovánl nabIdkyje tato zadáVací dokumentace a pří|ohy,



í4. MísTo PRo PoDÁNí NABíDEK

Uchazeči mohou sVé nabídky předat zadavate|i V řádně uzavřených obá|kách na podateinu obecního
úleou ceské l\/eziíÍc;' u| Boz' Némcově 61 a to V oracov1: oobé:
Pozoo-1,ro. 1200-17o0. Út70o.1.j0..2oo..+,o st zoÓ-'t 1'o. 12oo.17ao ' cÍ,oa-l ' . lo poo..4n p6toa-|l la
12oo-143ohodin.
V pos|edníden |hůty budou nabídky při jÍmány pouze do 13:00 hodin'
Na obá|ce bude uvedena adresa uchazéče dá|e budou obá|ky s nabldkami opatřeny nápisem
,,veřqná zakázka -výměna oken u BD čp.455, u|. záhumenská, coské Meziříěí... Nabídky
mohou být také zasLány poštou na ádresu zadavate|e: obec ceské IV|eziříčí' u|' Bož' Němcové 61,
České |\4eziřlčí'

't5. DoDATEČNÉ |NFoRMACE K zADÁVAcÍ DoKUMENTAoI

Žádost o dodatečné informace k zadáVací dokumentaci]e možno doručit písemné (e-mai|) néjpozději
2 dny před koncem Ihůty pro podání nabídek, kontaktní osoba Ing' simona Vojnarová, te|:
7 33 133 293, e-mailr simona_vojnarova@sezram.cz.

í6. DALŠí čÁsTl zADÁVAci DoK!'.!!E!!49Ej

. Přl|oha č. 1 - Krycí |i6t nabídky

. Pří|oha č. 2 - Čestné proh|ášení o sp|něnízákladnich kva|if ikačních předpok|adů

. Pří|oha č' 3 - Návrh srn|ouvy o dí|o

. Pří|oha č' 4 - specifikace pro výměnu oken

. Pří|oha č' 5 - Výpis oken ( tato přÍ|oha bude uchazečům odes|ána přes W.!sqb9!!g.!Z )

. Pří|oha č. 6 - Fotodokumentace ( tato pří|oha bude uchazečům odes ána přes Wr4^/ý,uschovna'cz )

V ceském lvleziříčí, dne 1'7'2016

OBEC
České Mez]říčí r],

517  71  p '  České Mez] ř íč i

--!4(-r'
l"i.iiÁ^ia.i,.,x ,/


