zADÁVAcíDoKUMENTACEK VEŘEJNÉzAKÁzcE MALÉHoRozsAHU
věřejná zakézka ma|éhorozsahu (dá|e jen Veřejná zakázka.) ]e zadáVána d|e ustanovení
předpisŮ
s 6 a s T8odst 5 zákonač' 137/2006Sb ' o veřejnýchzakázkách'Ve zněnípozdějších

zAKÁzKYMALÉHo
RozsAHu
1' NÁzEvVEŘEJNÉ
NázeV Velelnézakázky:

u|.záhumenská,České
Výměnaoken u BD čp.455,
Meziříčí

2. IDENT|F|KAěNÍ
ÚDAJE ZADAVATELE
obcl.odnifiÍŤa1ebo 1ázev / obchodrÍfirma Óeské Meziříčí
nebo ménoa přímení:

síd|o/ mÍstopodnikání
/ mÍstotrva|ého
oobvtuíoříD'doručovací
adresa):

tc:

jednatjménem
čiza
osobaoprávněná
zadavatele:

BoŽ' Němcové61 517 71 české[,4eziříčí
00274714
Ing.Mi|anŽďárek

3. VYMEZENíPŘEDMĚTuVEŘEJNÉzAKÁzKY A PoDMíNEKPLNĚNí
zakázky: veřejnázakázka na slavebnípráce
DruhVeřejné
Předmětemp|něníVeře]nézakázky)e Výměnaoken V bytovémdorně(BD) čp'455 u|.Záhumenská'
lvleziříčí'
na st p'č'74212v Českém
dá|e o Výměnu
a podk|adú'
speciiikacé
Jedná se o VýměnustáVajicichoken de při|oŽené
jednokřld|ých
p|ných
Vnějších
dverÍ.
a 1 ks
dveřídvoukříd|ých
Írancouzských
okena 2 ks Vchodových
příoze
V
ě'5'
ža|lzií
u Vybraných
oken označéno
Dá|esejednáo dodáVku
zdVojených
oken a Vn]třnichparapetÚ,
stáVajících
součástíakce jsou především
tytopráce:Vybourání
a 1 ks
dveřídvoukríd|ých
Výk|adců'
2 ks Vchodových
stávajÍcich
francouzskýchoken,schodŠťových
po Vybouraných
jejich ikvidace,zednickézačištění
oknechčidveříchpo
p|nýchjednokřId|ých
Včetně
parapetecha po Vybouraných
zárubních'dodávkaa montážnovýchp|astových
Vybouraných
VnitřnÍch
otvorovýchprvkúa parapetů'
dodáVkadVéří'napojeníokna na VenkovnlparapetpoírocÍpřechodové
oken a ostěni Včetně
a Vnitřnízedn]ckézačištění
lišty,dodáVkaa rnontáŽVnitřníchparapetůVnějŠÍ
pracíchDoprava
Vybaveníbytůa provozovenpři bouracícha montážn[ch
ma|by'ZakÚVáníVnitiního
oken'
odpadua Vybouraných
a Iikvidace
Vznik|ého
stavebnÍho
dveřÍna lvedenémBD' Nebudou
Jedná se o Výměnuvšechoken' francouzskýchoken a Vně]ších
pouze Vyměněnaokna' která si nájerncibytů]iŽ Vyměni|isami za okna pastová Ve Výpisuoken pří|oha
č'5'jsou tatooknaodečténa'
Dro wpřacování nabídkvie třeba zaměření
V Dří|ozeč.3a 4 isou uvedenv rozměrvoriéntační.
dokumentaceke
skuteěnéhostavu. Uve.Ienérozměrv isou údaiepouŽitéz proiéktové
uvedeného
dmu.z roku í997.
stavebnímu
oovo|éní
Při \.ýměněoken a.lveří bude zachován vzh|ed. orientace.č|eněnía směrv otvířánÍiako u
stávaiíchoken a dveři.
Výrobek]UWŠ1,2W/ (m.'K)
tep|aprokomp|etnÍ
PoŽadovanáhodnotasoučnite|ep|osit]pu

Vybavenl
na jejlchzařízení,
a oh]edeÍn
s opatrností
Veškeréprácev prostorechBD budouprovedény
provozoven'
na
nájemce
tohotoBD a
a provoza s oh|edemna obyvaté|e
p něnízakázky:Bytovýdůmčp'455' u|'Záhumenská'st.p'č 742|2v k'Ú' ceskéMeziř|čí
|\,4ísto
4. PRoHLíDKA MíSTAPLNĚNí
před Vchodemdo
proběhne
od ,l4:oohod. se srazemúčastníkú
místap|něnÍ
dne7.7.20í6
Proh|ídka
l\lez.Í'c''
České
BD Čp'455'uI Záhumers<á'
Kontaktní
osoba:Ing'Jan Rejchrt- 602 790 359'

5. oBcHoDNíPoDMíNKY
5.í. PLATEBNI PoDM|NKY
VýŠe
na Veškeré
tj' nepřekroěitelná
Nabídkovácena V cZK budezpracovánajako cena maximá|ní'
Veškeré
p|atné
budou
zahrnlty
práce,
DPH
V
ceně
DPH
a
Včetně
uvedenázV áŠtbez
uvedené
nákIadv'
předánířádně
Zadavate|neposkytujezá|ohovép|atby'zadavateluhradÍzakázku pÓ protoko|árním
dokončeného
dÍ]a'
zadavate|em'soupis pracÍ
FaktuÍovéno
bude na zák|adésoupisu provedenýchpracíschvá|eného
(daňového
dok|adu)'
faktury
budeVŽdypří]ohou
do 14
nejpozdě]i
vystavízhotovite|
objednatelibez Vada nedodělků
Po dokončení
día a jeho přédání
(daňový
ktérá
neobsahuje
předání
převzetí
dokLad)'
Faktura
daňový
dok|ad-fakturu'
a
dÍ|a
dnůod
prácedo VýŠe
p|ovedené
potvrzenýsoupisprovedených
prací,je nepiatnáZhotovite|
mŮŽefakturovat
provozu'
bezprob|émového
90%z ce kovéceny dí|a'zby|ých10%budezap|acenopo dvouměsÍcích
je stanovena
dnúode dne doručení
na 21 ka|endářnich
daňových
dokadů(faktur)
Dobasplatnosti
zadaVateIi,
dokIadU(faktury)
daňoVého
cenovéÚdajébt]douv tétoměné'
Výhradněv cZK a rovněŽVeškeré
P|atbybudouprobíhat
daňovéhodok|adud]e zákona č 235/2004sb''
VeškeréúčetnÍ
dok|adymusíobsahovatná|ežitosti
zněnÍ
hodnoty.
v p|atném
o dan z přidané
je
pro kterého
přenesenídaňovépovinnosii'Výšidaněje povinenpřiznalzadavaÍé|'
Jedná se o réžim
pInéníuskutečněno
zadavate| proh|ašuje,že objekt na němžbudédí|oprováděno, s|oužípro jeho ekonomickou
činnost.

5'2.DoDAcíPooMíNKY
výměna oken v prostolech BD:
po podpisusm|ouvy
ihnéd
zahájeníprací:
Termín
rea|izace:
srpen- 15.říjen20í6
V případě'Že z jakýchko|ivdŮVodůna straně zadavate|enebudémoŽnédodrŽettermÍnzahájení
dobap|nění
je zadavate|
navÉená
plnění'
posunout
na jinoudobu.uchazečem
tentotermín
opráVněn
zůstáVá
nezměněna'

5.3.áRUčNí PoDMÍNKY
poskytnutí
día'
Zadavate|požadujé
záručnÍ
dobyV dé|ce60 měs|cúna ce kovéprovedení

5.4.sANKěNí PoDMíNKY
zakázky je stanovenaVe Výši
sdobou p|něnIpředmětuVeřéjné
sm|uvnÍpokutaza prod|ení
1 '5a0'. Kčza kaŽdýzapočatý
den prode ní'

oENY
6. PoŽADAVKYNAzPÚsoB zPRAcoVÁNíNABíDKoVÉ
za ce|ýpředmětpněníVeřéjné
Nabídková
cénaV cZK bude zp|acovánajako cena maximá|ní
Výšeuvedenépráce' uvedenázvlášťbez DPH a Včetněp|atné
zakázky,tj' nepřekročite
ná na veškeÍé
spojenésp|něnímpředrnětu
nákady dodavate|e
DPH' Nabídková
cénabude zahrnovatVeškeré
VeřeinézakázkV'

7' J|NÉpoŽADAvKYZADAVATELENA PLNĚNlvEŘEJNÉzAKÁzKY
Zadavatelsi Vyhrazujép|áVo odmítnoutVšechnynabÍdkya zakázku kdyko|v zruŠitdo podpjsu
o dí|o'
sm|ouvv
Zadavate|slVyhrazujepráVoomezitrozsahpředměiup|něni.
Zadavate|si VyhrazujepráVo nevracetpodanénabídky'ty zústáVajíu zadavate|ejako dok|ad
o průběhu
a hodnocenísoutěže'
s ÚčastiV
so-fěŽi'
rema práVona jhÍadLnák|adjspo.érych
Uc^azéč
žepřijríéod kaŽdého
uchazečepouzejednunabídku'
Zadavate|upozorňUje'
podminkyzadavate]euvedené
v této
NáVrhsm|ouvyo dí]obudeobsahovatpoŽadavkya p|atební
výzvé
iešeni
nepiipousti
Žád.éVanar!nI
Zadavate|
jednato obsahusm|ouvyo dí|o'
Zadavate|siVyhrazujep|áVos Vyb|anýmuchazečern
púvod
p|astovýchprofi|Ů.
Před podpisemsm|ouvyo dí|obude do|ožen
kontro|e'
osobou
sb' o finanční
VybranýdodavateL
bude'd|eustanovení
s 2e) zákonaÓ.32012001
povinnou
při
finanční
kont|o|y'''
spo|upůsobitVýkonu

8. POZADAVKY NA KVALIFIKACI
předpokladů,
kvaifikačnlch
čestnéprohlášenío spněni zák|adních
1' Uchazečpřed|oží
č'2)'
zakázkách(pří|oha
uvédených
v s 53 odst' 1 zákonao Veřéjných
před|ožíopráVnění
k podnikání
a to:
2' Uchazeč
. dok|ad o oprávnění k podnikání pod|e zv|áštníchpráVnÍchpředpisŮ v rozsahu
Živnostenské
předmět! zakázky zejménadok|adprokazujicípřís|ušné
odpovídajicÍm
opráVněníčl
Icenci,
. výpi€ z obchodního
má-]iV
pokudje V němzapsán'čivýp]sz jné evidence,
řéjstříku'
předpisŮ'
níbýtuchazeč
zapsánpodlezV]áŠtnÍch
předpokladů
do|oženírn
po uchazečiprokázánítechnickýchkva|]fikačních
3' zadavate|požaduje
pracÍobdobného
hodnotě250 tis, Kčbez DPH
charakter!V minirná|ní
seznamureferénčnÍch
rea|izovaných
V pos|ednichtřech (3) |etech'Při|ohoutohotoseznamu budou mn' dvě (2)
potvrzená
přísIušným
zadaVateIem'
osVědčení
Da]eJchazeč
do|oži'

.
.
'

Droh|ášení
o shodě
výrobku vydanéhooprávněnýmin1!tut9m.
certifikátna vIastnostnabízeného
poŽadavku
na p|ofi|de csN EN 12608.
oestnéproh|ášení
apod,_ dok|ado sp|nění
profiu rnuslodpovídat
tř'A
minimá|nÍ
t ouŠťka
stěnynabízeného

v prostékopii.
budoupřed]oŽeny
Dokady k prokázánlkva|ifkace uchazečů
Dokady k prokázáníkva|ifikaceuchazečejehoŽ nabidkabude vyb.ánajako nejvhodnější'
V origináe neboV úředněověřenékopi' a to ještěpřed uzavřenjmsm|ouvy
budoupřed]oŽeny
přÍpadě
o dÍ|o'V
Že uchazečnedo|oŽíVýše uvedenédo 7 dnů od VyzvánÍze strany
o dí|o'
zadavate|e.
nebudes nimuzavřenasm|ouva
-

9. ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK

pLatné
pod|enejnižší
DPH'
nabídkové
ceny Včetně
Nabídky
budouhodnoceny

ío.PoDÍr,tíNKY
A PoŽADAVKYPRo zPRAcoVÁNi NAB|DKY
jazycé'
V písernné
formě V českém
NabÍdkabudepřed|oŽena
V jednomVyhotovení,
Nabídkanébudeobsahovatpřepisya opravy.kteréby moh|yzadavate|euVéstV omy|'
Nabídkaa dok|adyk prokázánl spnění kva|fikacemusí být, VčetněVeškenýchpožadovaných
Včetněpríohbudouřádně
svázánydo jednohosvazku'všechny]istynabídky
dokadůa pří|oh'
manipulac
Vzestupnou
řadoua nabídkábLldé
zajištěnaprotjneopráVněné
očÍs|ovány
číse|nou
VeŠkerédok|adyči prohlášenÍ'
u nchž je VyŽadÓVánpodpis uchazeče'musí být podepsány
V případěpodpisujinou osobou musí být originá|nebo úředně
siatutárnímorgánem uchazeČe;
V nabídce'
ověřenákopiejejihozmocnění
do|oženo
Nabídka!chazečebudeobsahovat:
příloha
. KrycÍ
(vzorsouěástízadáVacÍ
č'1)
dokumentace'
]istnabídky
. KVaIifikačn
Ípředpok|ady
předpok]adů
(Vzor
. ČestnéprohláŠení
kva|lfikačnlch
o spnění zák|adních
č'2)
součástízadáVací
dokumentace'
oří]oha
. cenovounabídku
tvořící
cenovounabídku
a ostatnídok|ady
či]nformace
. NáVrhsmouvy o dí|opodepsanýopráVněnou
osobouVčetněoceněného
souosu oraci
. NáVrhsm|ouvyo di|oV e|ektron
editaci
cképodoběVe formátu,umožňujícím
VčetněcenovénabídkV

11.LHÚI4PBq|9DlY4!!}l49!qE!JEB

9 o]Ey!B4!]L

obá]eks nabídkami
Lhůtapro oodáVánínabídekkončídne í5'7.20í6ve,13:00hodin'otevírání
proběhne
í3:0o
hodin
téhoŽdne'
NoVé
N,4ěsto
nad
N/]etujíve
V
kance|áři
č
3.19
|VlěÚ
uchazečů

Í2.L!qTA'
Po KTERou
JsoUu

Ea{4ry!y&4!'

po dobu60 dnÍodedneotevírání
obá|ek'
Uchazeči
bldousvýmjnabídkamiVázáni

í3' PoDKLADYPRo vYPRAcovÁNíNABíDKY
a pří|ohy,
Podk|ademproVyp.acovánlnabIdkyjetatozadáVacídokumentace

í4.MísToPRo PoDÁNíNABíDEK
UchazečimohousVénabídkypředatzadavate|iV řádně uzavřenýchobá|káchna podateinuobecního
oobé:
úleouceskél\/eziíÍc;'
u| Boz' Némcově
61 a to V oracov1:
1'o.12oo.17ao
1200-17o0.
Út70o.1.j0..2oo..+,o
st zoÓ-'t
Pozoo-1,ro.
' cÍ,oa-l'.lopoo..4n p6toa-|lla
12oo-143ohodin.
přijÍmány
pouzedo 13:00hodin'
|hůty
budounabídky
V pos|edníden
dá|ebudouobá|kys nabldkamiopatřenynápisem
Na obá|cebude uvedenaadresauchazéče
Nabídky
,,veřqná zakázka -výměna oken u BD čp.455,u|.záhumenská, coské Meziříěí...
u|'Bož'Němcové61,
obec ceské IV|eziříčí'
mohoubýttakézasLánypoštouna ádresuzadavate|e:
České|\4eziřlčí'

't5.DoDATEČNÉ
|NFoRMACEK zADÁVAcÍDoKUMENTAoI
písemné
(e-mai|)néjpozději
Žádosto dodatečné
informacek zadáVacídokumentaci]emožnodoručit
2 dny před koncem Ihůtypro podání nabídek,kontaktníosoba Ing' simona Vojnarová, te|:
733 133293, e-mailrsimona_vojnarova@sezram.cz.

í6.DALŠí
čÁsTlzADÁVAci DoK!'.!!E!!49Ej
.
.
.
.
.
.

Přl|ohač.1 Pří|oha
č.2 Pří|ohač'3 Pří|ohač'4 Pří|ohač'5 Pří|ohač.6 -

Krycí|i6tnabídky
předpok|adů
proh|ášení
kva|ifikačních
o sp|něnízákladnich
Čestné
Návrhsrn|ouvyo dí|o
specifikaceprovýměnuoken
odes|ánapřes W.!sqb9!!g.!Z )
Výpisoken ( tatopřÍ|oha
budeuchazečům
pří|oha
(
odesána přes Wr4^/ý,uschovna'cz
bude uchazečům
Fotodokumentacetato
)

V ceskémlvleziříčí,
dne 1'7'2016
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