ZADAVATEL: Obec

Horní Brusnice 284
544 74
Telefon: 724 180 079
IČO: 00581038
E-mail:ou.h.brusnice@raz-dva.cz


ZÁMĚR OBCE HORNÍ BRUSNICE

,,REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY Č.P. 241 v obci Horní Brusnice“
Zadavatel: Obec Horní Brusnice
Zastoupený: Jiřím Vojtíškem, starostou obce Horní Brusnice
Vyzývá uchazeče k prohlídce místa plnění a k předložení cenové nabídky
1) Název a popis předmětu zakázky
Předmětem této poptávky je rekonstrukce střešního pláště (část 1 - západní strana) budovy č. p. 241 v obci Horní
Brusnice.
2) Rozsah a ocenění prací:
Z důvodu zjištění havarijního stavu stávající střešní krytiny (padající části současné krytiny a značné zatékání do
půdního prostoru a bytové jednotky) požadujeme: zpracování cenové nabídky včetně návrhu skladby nového pláště
západní strany budovy.
Předpokládaný rozsah prací:
 odstranění stávající krytiny
 osazení klempířských prvků – oplechování komínu, okapnice, turbíny, sanitární
odvětrání, anténní prostup, redukce a propojení ventilace a další dle prohlídky místa plnění
 položení nové krytiny cca. 180 m2
3) Místo a doba plnění:
Místem plnění zakázky je obytný dům č.p. 241 v obci Horní Brusnice. Prohlídka místa plnění je možná v pracovní
době po dohodě s Jiřím Vojtíškem, starostou obce (tel: 724 180 079, ou.h.brusnice@raz-dva.cz)
Termín realizace provedení díla: 01.04.2019 – 30.06.2019
4) Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH:
Hodnota stavebních prací se předpokládá do výše 250.000 Kč
5) Platební podmínky:
Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky do výše provedených prací
k termínu dokončení ucelené části zakázky nebo předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu
je stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. Zadavatel
nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předložené cenové nabídky budou tyto práce
nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených uchazečem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.
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6) Ostatní podmínky:
Uchazeč se zavazuje dodržet při provádění díla platné normy a postupy pro provádění prací dle rozsahu zakázky.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji uchazeč v plném rozsahu.
7) Jednotné zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.
Obsah cenové nabídky:
- soupis prací a navržených materiálů s oceněním
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
- nabídková cena včetně DPH
- záruční doba na stavební práce
- záruční doba na střešní krytinu
- termín realizace předmětu zakázky
Doručení cenové nabídky:
- písemnou formou na adrese obce Horní Brusnice
- e-mailem: ou.h.brusnice@raz-dva.cz
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a zřetelně označena nápisem „Rekonstrukce střešního pláště budovy
č. p. 241 v obci Horní Brusnice“.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně.
8) Lhůta k podání zpracované nabídky:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 15.03.2019 do 14.00 hodin.
9) Prohlášení zadavatele:
Nabídky nezpracované dle výzvy k předložení nabídky nebo neúplné budou vyloučeny. Pokud uchazeč nemá o
zpracování nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o
podmínkách smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo tuto poptávku kdykoliv zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet uchazečům předložené nabídky. Uchazeči nepřísluší právo na uzavření smlouvy ani
právo na úhradu nákladů spojených s předložením cenové nabídky.
Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude
postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazečů, pokud se týká ochrany jejich
duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této zakázce od
jednotlivých uchazečů sdělovat třetím osobám. Výběr uchazeče bude projednán a schválen na zasedání
zastupitelstva obce Horní Brusnice.
V Horní Brusnici dne: 28. 2 .2019
ZADAVATEL: Obec

Starosta obce
Vojtíšek Jiří
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