Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
U Kalicha 2, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 777 019 163
IČO: 479 20 653

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu
Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov (dále jen zadavatel), vás v souladu s §12 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (díle jen zákon) vyzývá k podání nabídky na níže
specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen výzva).

1. Identifikační údaje o zadavateli
Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
Adresa: U Kalicha 2, 796 01 Prostějov
IČO: 479 20 653
Zastoupená: starostou Pavlem Šestořádem
Tel: +420 608 267 230
mail: sestorad.drogerie@seznam.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je „ Rekonstrukce turistické základny Ptenský Dvorek – rekonstrukce balkonu vč.
zábradlí „

3. Rozsah zakázky
Při realizaci zakázky bude provedena demontáž stávajícího zábradlí a podlahy, obroušení a nátěr
nosných trámů. Dále bude provedena montáž nové podlahy a zábradlí, včetně nátěru konstrukce.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené technické zprávě.

4. Doba a místo plnění
Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení: 05/2018
Předpokládaný termín dokončení: 05/2018
Místo plnění:
Místem zakázky je turistická základna ve Ptenském Dvorku (okres Prostějov).

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Před podpisem objednávky, či smlouvy o dílo vítězný uchazeč předloží:
- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v § 53 odst. 1 zákona, s
využitím § 62, odst. 2.
Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady podepsaným čestným prohlášením oprávněné
osoby .
- Splnění profesních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán – ne starší 90 dnů.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci –
pokrývačství, tesařství.

6. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nejpozději do 20. 4. 2018 do 12,00 hod na adrese zadavatele.
Zájemce nabídku zašle poštou na výše uvedenou adresu. Nabídka bude v zalepené obálce s nápisem
NEOTVÍRAT – VZ – rekonstrukce turistické základny Ptenský Dvorek – rekonstrukce balkonu vč.
zábradlí.
Dodavatel je povinen dodržet lhůtu pro podání nabídek, i když bude svou nabídku zasílat poštovní
službou.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny
Bude předložen vyplněný výkaz výměr a to včetně jednotkových cen.
Nabídková cena bude stanovena bez DPH s následným vyčíslením včetně DPH jako celková pevná cena
za dílo včetně všech prací a činností potřebných k úspěšnému dokončení díla.
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových/právních předpisů
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
Změna ceny bude oznámena zadavateli písemně.

8. Obchodní a platební podmínky
Cena díla bude objednavatelem hrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených
zhotovitelem díla po předání jednotlivých etap. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.
Splatnost faktur bude min. 15 dnů od data doručení faktury objednateli.

9. Odpovědnost za vady a záruka
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně platnými předpisy a normami a s
požadavky objednatele s tím, že v případě nesouladu je zhotovitel povinen provést na své náklady
odstranění díla vad. Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění nedostatku nebo závady bude tuto
vadu neprodleně reklamovat u zhotovitele, a to písemně nebo emailem s písemným potvrzením o
jejich uplatnění.
Zhotovitel se zavazuje, že po nahlášení vady díla objednatelem ( telefonem, emailem a dodatečným
písemným oznámením) budou neprodleně zahájeny práce na odstranění vady v nejkratším možném
termínu nejdéle však do 1 týdne od přijetí nahlášení vady.
Minimální záruční doba na předmět díla bude 2 roky (24 měsíců).

10. Náležitosti podání nabídky
Nabídka bude datována a podepsána oprávněnou osobou a bude zaslána poštou.

11. Způsob hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena (bez DPH)……….100%

12. Vysvětlování nabídek
Uchazeč může být požádán o písemné vysvětlení své nabídky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, hodnotitel si může vyžádat od uchazeče
písemné zdůvodnění. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno zadavateli ve lhůtě pěti pracovních
dnů ode dne doručení žádosti uchazeči. Neodůvodní-li uchazeč objektivními příčinami písemně
mimořádně nízkou cenovou nabídku ve stanovené lhůtě, může být nabídka vyřazena.

13. Závaznost nabídky
Uchazeč je svou nabídkou vázán 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

14. Hodnocení nabídek
Termín hodnocení stanovil starosta TJ na 25. 4. 2018.
O výsledku řízení budou uchazeči informováni písemně emailem, popř. poštou.

15. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Odmítnout všechny nabídky
- Změnit nebo zrušit tuto výzvu
- Upravit rozsah předmětu díla po předložení cenových nabídek
- Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
- Nehradit uchazečům žádné náklady související s účastí v této soutěži
- Nevracet podané nabídky a ponechat je u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky

Pavel Šestořád
starosta tělocvičné jednoty Sokola II Prostějov

V Prostějově dne 5. 4. 2018

Přílohy výzvy:
Projektová dokumentace (technická zpráva + výpis materiálu)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce a revitalizace areálu Turistické základny
TJ Sokol II Prostějov – rekonstrukce balkonu vč. zábradlí

1. Základní údaje:
Adresa objektu:

Ptenský Dvorek 335
798 43 Ptení

Investor:

TJ Sokol II Prostějov
U Kalicha 2
796 01 Prostějov

2. Průvodní zpráva
Předmětem projektu je rekonstrukce balkonu vč. zábradlí, který se nachází ve 2. NP na
objektu centrálního srubu v areálu Turistické základny TJ Sokol II Prostějov ve Ptenském
Dvorku.

3. Technický popis
Popis požadovaných prací:
•
•
•
•
•

Demontáž stávajícího zábradlí a podlahy balkonu
Obroušení a renovační nátěr nosných trámů
Montáž nové podlahy
Montáž nového zábradlí
Nátěr nových konstrukcí

Není požadována likvidace demontovaných konstrukcí.

4. Výpis plošných výměr
•
•

Podlaha balkonu – 0,6 m3
Výměra zábradlí – 0,45 m3

Materiál:
•
•

Prkno podlahové – smrk – tl. 24 x 146 mm, délka 4 m.
KVH Hranol – smrk – 60 x 100 mm.

