Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Zadavatel Obec Sirá, IČ: 00478512, čp. 52, 337 01 p. Rokycany. Zastoupenou starostkou Bc.
Hanou Novákovou, oznamuje ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, úmysl zadat veřejnou zakázku a současně zahajuje zadávací
řízení na veřejnou zakázku, stavební akci „ Oprava střechy bytového domu čp. 14 “, formou
otevřeného podlimitního řízení.
Zadavatel současně vyzývá dodavatele k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace.

Identifikační údaje zadavatele:
Obec Sirá , Sirá čp.52, 337 01 p. Rokycany

Kontaktní adresa:
Obec Sirá
Sirá čp.52, 337 01 p. Rokycany
DS: 23mbh9c
E- mail: obecsira@seznam.cz
Kontaktní osoby:
Bc. Hana Nováková, tel: 724 180 339
Julie Voroncova, tel: 606 794 022

Pro podání nabídky stanoví zadavatel v souladu se zákonem další podmínky a požadavky, které jsou
uvedeny ve výzvě podání nabídky.

V Siré dne 15.5. 2019
Starostka obce Sirá Bc. Hana Nováková
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Výzva k podání nabídky
V zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem

„ Oprava střechy bytového domu čp.14 “
I. Identifikační údaje zadavatele
název:

Obec Sirá

se sídlem:

Sirá, č.p.52, 33701 p. Rokycany

IČ:

00478512

DIČ:

CZ00478512

kategorie zadavatele: veřejný dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění .

II. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky
druh veřejné zakázky:

stavební práce

předpokládaná cena :

550 000 Kč bez DPH

druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.
smluvní vztah : Smlouva o dílo

III. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je: Oprava střechy bytového domu čp.14 v Siré.

IV. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky
předpokládané zahájení:

07/2019

předpokládané dokončení: 12/2019
místo plnění: Parcelní číslo 7 v k.ú. Sirá. Bytový dům čp.14 v obci Sirá v okrese Rokycany

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče o veřejnou zakázku
- Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo prostá kopie dokladu o oprávnění podnikání dle zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu
a předmětu veřejné zakázky.
- seznam dvou až tří veřejných zakázek vztahující se k předmětu této výzvy, úspěšně realizovaných uchazečem.
Včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u kterého lze tuto referenci ověřit.
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VI. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku
2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě a zaslána poštou nebo
v úředních hodinách na Obecní úřad ( úterý 10 - 12 hodin , 14 - 17 hodin ).

osobně

3. Nabídka musí obsahovat:
- krycí list zadání doplněný o identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v článku VII.
této výzvy ( viz příloha 1).
- zadání s výkazem výměr ( viz příloha 2 ).

- dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku V. této výzvy.
- obálka s vloženou nabídkou musí být označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem uchazeče,
označena názvem této veřejné zakázky

„ Oprava střechy bytového domu čp.14 “

- obálka musí být označena nápisem „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT “ .

VII. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě
v členění:
1. Cena bez DPH
2. DPH dle platných právních předpisů
3. Celková cena včetně DPH
Cena v nabídce musí být specifikována dle výkazu výměr – položkového rozpočtu. Nabídková cena je cenou
nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

VIII. Dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám
Případné dotazy k podmínkám uvedeným v této výzvě mohou uchazeči zasílat do 17.06.2019. Kontaktní osoba
zadavatele pro dotazy uchazečů je : Bc. Hana Nováková, starostka obce Sirá: tel: 724 180 339, e-mail:
obecsira@seznam.cz .

IX. Místo a lhůta podání nabídky
Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena na Obecní úřad v Siré – v sídle
zadavatele uvedeném v článku I. Této výzvy nejpozději do 18.06. 2019 do 17 hodin.

X. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou činní 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí
lhůty pro podání nabídky.
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XI. Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. Na základě vyhodnocení
jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že nejúspěšnější bude nabídka s nejnižší
cenou bez DPH.

XII. Oznámení výsledků
O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o zrušení veřejné zakázky budou uchazeči
informováni elektronicky na adresu uvedenou v krycím listu nabídky uchazeče.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo
- v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy
- změnit termín plnění veřejné zakázky
- ověřit informace uvedené o uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění
- na úpravu konečného znění smlouvy
- při nesplnění podmínek v této výzvě uchazeče vyloučit z další části v zadávacím řízení
- odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu
2. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
3. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
4. Uchazeč nemá nárok na úhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

V Siré dne 15.05.2019

.

Bc. Hana Nováková starostka obce Sirá
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu za dodávky a služby zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

Oprava střechy bytového domu čp.14

Základní identikační údaje
Zadavatel
Název:

Obec Sirá

Sídlo:

Sirá čp.52, 337 01

IČO:

00478512

Uchazeč
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná zastupovat
uchazeče:
Kontaktní osoba:
E-mail, telefon:
Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH

Příloha č. 1

Samostatně DPH (sazba … %)

Cena celkem včetně DPH

Příloha č.2 (strana 1)

Výkaz výměr – rozpočet opravy střechy bytového domu čp.14 – 635 m2

MATERIÁL
číslo

název

množství

MJ

TONSTO/R

Stodo 12 1/1 základní režná

560

KS

Folkon 150

Folie Kontaktol 150 s na bednění

14

ROL

LAT6 *4/5l

Střešní lat 6*4 impreg.5m/bal.

720

KS

TONSTOVE/
R

Stodo 12 větrací režná

120

KS

DBR35

Větrací mřížka Bramac 1bm

80

KS

OKAP10C

Pás proti ptákům 100mm/5bm HPI

16

KS

v5*80

Vruty do dřeva 5*80

1200

KS

DECIBEL/10

Vata role Decibel M 100*1200*8000mm 9,6m2

11

ROL

2B/33/550

BREVNÝ PZ hák 33/550TM

36

KS

DBR46A

Utesnov.klín.pás 1 bm 30*60

24

KS

1B/33/6

BAREVNÝ PZ žlab 33 6m TM

6

KS

3B/33

BAREVNÉ PZ celo 33 lisované TM

1

KS

7B/33/100

BAREVNÝ PZ kotlík 330/100 TM

2

KS

4B/100

BAREVNÉ PZ koleno 100 TM

4

KS

GEIGER/BOK

Lapač střešních splavenin boční DN110 ENPRO 149822

2

KS

10B/33

Barevný Pz roh 33 vnitr.vnejs TM,OČ

1

KS

POZTB

Pozink tabule. 0,55 BAREV.TM

10

KS

PALEURO

Paleta EURO

2

KS

:IVECO

Doprava IVECO nakl.+sklád.

1

KS

:dopdod

Doprava dodavatel na sklad

1

KS

Cena bez DPH

Příloha č.2 (strana 2)

Výkaz výměr – rozpočet opravy střechy bytového domu čp.14 – 635 m2

Práce
Název

Cena bez DPH

Demontáž tašek, které se vrát zpět na střechu ( 635 m2 )
Demontáž klempířských prvků ( žlaby, háky, úžlabí)
Demontáž střešních oken ( 28 ks )
Demontáž lat a fólie ( 635 m2 )
Montáž fólie, kontralat a lat
Montáž tašek
Montáž řezání tašek
Montáž hřebene
Montáž hromosvodu i napojení
Montáž střešních oken ( 28 ks )
Výměna vaty
Montáž klempířských prací ( úžlabí, žlaby, svody a háky)
Spojovací materiál ( šrouby více druhů)
Pronájem ohýbačky, dopravník na tašky, atd.
Doprava osob a materiálu
Více práce, skryté vady, atd.

Cena celkem bez DPH:
DPH:
Cena celkem s DPH :

