OBEC COTKYTLE
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle
Id: ze3a4ha
Email: obec@cotkytle.cz

Výzva k podání nabídky
Obec Cotkytle Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Výměna střešní krytiny, okapů se
svody.
1. Zadavatel:
Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32
zastoupené starostou Vlastimilem Jurečkem
tel. 702 292 311
IČO: 00278602
2. Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem poptávky je výměna střešní krytiny na kulturním domě v Cotkytli. Součástí
poptávky je také výměna okapů a svodů, zábrany proti padání sněhu,.
Použitá krytina: Eureko
3. Doba a místo plnění zakázky:
Zahájení díla: od 1. 5. 2016
Ukončení díla : do 1. 10. 2016
Doba realizace díla max: 4 týdny
Ukončením díla se rozumí: předání díla zadavateli bez vad a nedodělků
Místo plnění: Kulturní dúm v Cotkytli
4. Nabídka bude zpracována v následujícím dělení:
I.
základní údaje o uchazeči včetně doložení prokázání splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů
- čestné prohlášení
- prokázání oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky
(např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle
zvláštních předpisů), oprávnění k podnikání doložit v kopii
II.
výše nabídkové ceny bude dle výkazu výměr rozdělená v členění cena bez a s
DPH, oceněný výkaz výměr bude součástí nabídky
III.
doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky
IČO
00278602

telefon
702 292 31

úřední dny
pondělí a středa od 7.00 do 16.00 hodin
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IV.
V.

na stavbě bude téměř trvale přítomen stavbyvedoucí
v nabídce uchazeč doloží návrh smlouvy o dílo zadavatele podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

5. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu. Po dokončení a předání předmětu díla zadavateli a po
odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
6. Další podmínky zakázky:
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání
důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení
zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. V řízení o výběru této
zakázky se nepostupuje podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění.
Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:
- znění výzvy k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo, výkres střechy jsou pro všechny
uchazeče zveřejněny na stránkách obce – www.cotkytle.cz
Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží tyto doklady:
- prokázání oprávnění k podnikání (např. předložením živnostenského listu), včetně
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel
zapsán podle zvláštních právních předpisů ) ne starší 90 dnů.
- Bližší informace o zakázce podá: Vlastimil Jureček tel. 702 292 311, email:
starosta@cotkytle.cz
- Uchazeč na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů,
plotů, objektů, prostranství, fasády, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu na své náklady odstranit
- Zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezisklad
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje uchazeč na
své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude uchazeč
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby a zejména
nenarušila provoz okolí budovy obecního úřadu. Veškerý postup prací bude uchazeč
konzultovat se starostou.
- Demontovaná střešní krytina bude uchazečem ekologicky zlikvidována.
- Uchazeč je povinen do předání díla a na své náklady provést úklid venkovních i vnitřních
prostor včetně likvidace zařízení staveniště, kde se dílo provádělo a dále všech pozemků,
v okolí stavby a uvést je po ukončení prací do předchozího stavu.
- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce
minimálně 60 měsíců na celý předmět plnění. Kratší délka záruční lhůty nebude
akceptována a bude důvodem k vyřazení nabídky.
- Uchazeč nebude v okolí kulturního domu skladovat vybouranou krytinu, bude průběžně
provádět její odvoz.
- Uchazeč si zajistí vytýčení veškerých vedení a při provádění prací bude respektovat
vyjádření jednotlivých správců sítí.
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Uchazeč bude důsledně provádět zakrytí otevřených částí střechy, aby nedošlo při deštích
k zátokům do objektu.
Uchazeč si zajistí vlastní sociální zařízení.
Zadavatel upozorňuje, že po celou dobu výstavby bude uchazeč stavbu provádět tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se po přilehlých komunikacích

Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku místa stavby. Ta se může uskutečnit v
pondělí a úterý od 14 do 17 hod. Uchazeči mohou vznášet své dotazy a připomínky
(písemně) k poptávce na email starosta@cotkytle.cz . Odpovědi na připomínky a
dotazy k poptávce budou pro všechny účastníky zveřejněny na stránkách obce
www.cotkytle.cz

7. Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (nejlepší nabídka = nejnižší
nabídková cena), která bude doložena oceněným výkazem výměr

8. Podání nabídek:
Zájemci o zakázku doručí svoji nabídku na podatelnu Obecního úřadu Cotkytle, Cotkytle 3,
561 32 Cotkytle do 27. dubna 2016 do 14.00 hod. v zalepené obálce, označené „krytina
kulturní dům“.

Vlastimil Jureček
starosta

