Obec Syrovátka
vyzývá podle § 6, § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon) a v souladu s Metodikou zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod
aplikaci zákona a v souladu s Metodickými pokyny SFŽP ČR – zakázka malého rozsahu
2. Kategorie, zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen VZMR)
„Zateplení budovy OÚ Syrovátka“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Obec Syrovátka
IČ zadavatele: 00269671
Kontaktní adresa zadavatele: Syrovátka 69, 503 27 Lhota pod Libčany
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jaroslav Žalský, starosta
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Tomek, tel. 777 244 236, e-mail: tomek@icvv.cz
2. Název a popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je realizace úspor energie v objektu obecního úřadu v obci Syrovátka. Navrhované
opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní otvorů a zateplení střechy a podlah.
Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy:
 Bourací práce (okna, dveře, degradovaná vnější omítka, podlahy)
 Podřezání zdiva
 Nové podlahy
 Nové výplně otvorů
 Zapravení vnitřního ostění, výmalba
 Zateplení obvodových stěn, soklu a části základů budovy systémem ETICS
 Terénní úpravy zpevněných ploch (okapový chodníček)
 Zateplení trámového stropu
 Nová skladba ploché střechy

Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zhotovení trvalé pamětní desky v souladu s Grafickým
manuálem publicity OPŽP (k dispozici na www.opzp.cz v sekci Pokyny pro žadatele a příjemce).
Rozsah zakázky je určený projektovou dokumentací zpracovanou firmou PROIS, a.s., Veverkova 1343,
500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022.
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Fondu soudržnosti a z prostředků Operačního programu
životního prostředí, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21141, akceptační číslo 14199473.
Více informací v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace si uchazeči vyžádají písemně e-mailem na adrese:
tomek@icvv.cz
3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná celková cena zakázky bez DPH: 1.800.000,- Kč
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4. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídku může uchazeč doručit osobně do podatelny zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu
zadavatele.
Nabídka musí být doručena zadavateli do 11. 11. 2014 do 11:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou
je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena
v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Zateplení budovy OÚ Syrovátka“ - „NEOTEVÍRAT“. Na obálce
musí být dále uvedeno sídlo + IČ uchazeče.
5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
6. Požadavky na zpracování nabídky:
 nabídka bude předložena v českém jazyce
 nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku
 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče
 variantní řešení nabídky nejsou přípustná
 zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.
 zadavatel si vyhrazuje požadavek, že stavební práce (stavební práce HSV a montáž zateplovacího
systému včetně úpravy povrchů) nesmí být plněny subdodavatelem.
 Místo plnění je veřejně dostupné
7. Práva zadavatele
 zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy
 zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této výzvy k podání nabídky
 zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy
 zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením
 předložené nabídky zadavatel nevrací
V Syrovátce dne 24. 10. 2014

Jaroslav Žalský
starosta obce

Přílohy:
Zadávací dokumentace včetně příloh – na vyžádání bude zaslána e-mailem
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