Specifikace prací
na akci

„Oprava střechy budovy č.p.103 na Malé Moravě“
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DIČ:
Tel. spojení:
E-mail:

Obec Malá Morava
Vysoký Potok 2, Malá Morava, PSČ 788 33, okres Šumperk
00302970
CZ00302970
+420 583 240 104; +420 724 186 911
obec@obecmalamorava.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú.: 0006727841/0100
Kontaktní osoba: Antonín Marinov, starosta obce
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1. Bližší vymezení předmětu zakázky
Obecné
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve:
1)

Výměně střešní krytiny, opravě krovu a práce s tím související na budově č.p. 103 na Malé
Moravě
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Technická specifikace předmětu zakázky
V rámci zakázky budou provedeny tyto práce podle slepého rozpočtu s výkazem výměr:
1. Demontáž staré krytiny, včetně laťování, bednění apod.
2. Demontáž latí, žlabů, svodů, háků apod.
3. Oprava krovu.
Požadavky: Veškeré krovy poškozené hnilobou nebo jinou degradací je nutno odstranit a
vyměnit. Z tohoto důvodu je nutná prohlídka krovu před zasláním nabídky na opravu!!
4. Dodávka a montáž ocelové střešní krytiny.
Požadavky: Montáž ocelové krytiny typu tašková krytina hnědé barvy, včetně difuzní folie, latí,
kontralatí, závětrných lišt, úžlabí, hřebene, výlezových střešních oken, větracích pásů, sněhových
zábran apod.
Požadavky na záruku: Technická záruka na materiál střešní krytiny min. 30 let, záruka na
stálobarevnost min. 10 let, záruka na práce min. 60 měsíců
5. Demontáž a montáž hromosvodu, včetně revize.
6. Oplechování komínů

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky musí po obsahové i formální stránce odpovídat podmínkám této zakázky.
Nabídky musí minimálně obsahovat:
1) Identifikační údaje uchazeče
2) Nabídkové rozpočtové náklady
3) Rozpis a cenu jednotlivých položek nákladů v členění podle přiloženého slepého rozpočtu
4) Cenu celkem a rozpis DPH
5) Čestné prohlášení zájemce, že jeho nabídková cena je konečná, obsahuje všechny práce a
materiály, které jsou k provedení zakázky dle zadání potřebné a že navrhované řešení vyhoví
požadavkům zadavatele.
6) prohlášení zájemce, že akceptuje činnost externího technického dozoru při provádění
předmětu zakázky

Nabídky dále musí:
- být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v Kč (slovy: v korunách českých), v členění nabídková cena bez
DPH, nabídková cena včetně DPH.

4. Obchodní podmínky
1) Bližší vymezení doby a místa plnění veřejné zakázky
Předběžný termín provedení stavby je stanoven v období 15.9.2014 – 31.10.2014.
Přesný termín plnění bude stanoven dohodou stran ve smlouvě tak, aby byly včas a řádně zajištěny
potřeby zadavatele. Místem plnění veřejné zakázky je Malá Morava.
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2) Platební podmínky
Při plnění se neuplatní přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odeslání z účtu zadavatele.
Pro splatnost vystavovaných faktur dodavatelem se stanovuje lhůta 30 dní od data vystavení faktury.
3) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

5. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena

6. Dotazy
Případné dodatečné dotazy, vztahující se k zadávací dokumentaci, mohou být směřovány formou
písemné žádosti, emailem či telefonicky do 1.9.2014 do 12:00hod.

7. Předání nabídek a hodnocení nabídek
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni předání výzvy k podání nabídky.
Nabídky, které budou doručovány osobně, budou přijímány v pracovní dny.
Nabídky předkládejte do 1.9.2014 do 14:30 hod. v zalepených obálkách na adresu zadavatele
uvedenou v hlavičce tohoto dokumentu a zřetelně je označte jako:
„Výběrové řízení oprava střechy budovy č.p. 103 na Malé Moravě - neotvírat “

Otevírání obálek a hodnocení nabídek
Otevírání obálek proběhne v pondělí 1.9.2014 v 16 hodin v sídle zadavatele: Vysoký Potok 2, 788 33
Malá Morava. Rozhodnutí o výběru dodavatele proběhne na jednání zastupitelstva, pravděpodobně
4.9.2014.

Vysoký Potok 18.8.2014
Antonín Marinov
starosta obce Malá Morava

Zveřejněno: 18.8.2014
Sejmuto: 1.9.2014
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