ZADAVATEL: Obec

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



Obec horní Brusnice vyhlašuje poptávkové řízení na akci:
,,Výměna oken – budova č.p. 241, bytová jednotka č. 1“
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 veřejné zakázky jsou stavební a s tím související práce a dodávky:
Výměna oken (včetně vybourání stávajících oken a montáže a zednického začištění nových oken) v
budově č.p. 241 (objekt k bydlení), která je součástí pozemku st.p.č. 57 (zastavěná plocha a nádvoří) v
k.ú. Horní Brusnice:
 výměnu 6 ks oken (dekor zlatý dub)
 osazení vnitřních parapetů u všech oken (dekor zlatý dub).
Okna budou v provedení:
- s trojitým izolačním sklem
- plastová
- barva zlatý dub
- dělená, stejného vzhledu jako stávající okna.
Stávající okna budou zhotovitelem zlikvidována jako odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky je nezbytné, aby se každý zájemce o podání nabídky seznámil jak s místem plnění,
tak s rozsahem veřejné zakázky a osobně si je prohlédl a zjistil stávající stav na místě samém a v rámci toho provedl ověření
správnosti údajů o rozměrech oken uváděných zadavatelem. Termín prohlídky je možný po předchozí telefonické domluvě
se starostou obce (kontaktní telefon: 724180079, ou.h.brusnice@raz-dva.cz).

2) 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 materiál
- termín realizace předmětu zakázky
- smlouva o dílo
Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k typu
uzavírané smlouvy a provádění příslušné zakázky. - Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně
závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky, a musí zároveň obsahovat

závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v odstavcích tohoto článku výzvy (platební, obchodní a další
podmínky) přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými
smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele
uvedená v této výzvě k podání nabídky.
3) Místo a doba plnění:
Místem plnění zakázky je obytný dům č.p. 241 v obci Horní Brusnice.
4) Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH:
Předpokládaná hodnota této zakázky je 90.000,- Kč bez DPH
Termín předání zpracovaného díla do 09/2019.
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. 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. Platby budou probíhat
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně.
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) Lhůta k podání zpracované nabídky:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 20. 03. 2019 do 14.00 hodin.
- písemnou formou na adrese obce Horní Brusnice
- e-mailem: ou.h.brusnice@raz-dva.cz
8) Prohlášení zadavatele:
Nabídky nezpracované dle výzvy k předložení nabídky nebo neúplné budou vyloučeny. 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.
Za Vámi předloženou nabídku děkujeme.
V Horní Brusnici dne: 28. 2. 2019
ZADAVATEL: Obec

Starosta obce
Vojtíšek Jiří
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