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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
MěÚ Hranice – výměna střešních oken
čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice, zámek
Město Hranice
Směrnice QS 74-01

Zakázka
Zadavatel
Způsob zadání
1. Název a sídlo zadavatele

Město Hranice IČO 00301311 se sídlem městského úřadu, Pernštejnské nám. čp.1, 753 01
Hranice, zastoupené starostou města Jiřím Kudláčkem.
2. Předmět zakázky
Jedná se o výměnu 16 ks střešních oken, která jsou umístěna v západním křídle zámku a
směřují do dvorany. Okna jsou v osmi kancelářích, vždy po dvou. Výměna bude probíhat za
běžného provozu kanceláří do stávajícího ostění v provozní budově čp. 1 Pernštejnské nám.
Hranice, zámek.
- demontáž stávajících oken a zastiňujících doplňků včetně likvidace
- dodání a montáž střešních oken – rozměr 78x180
okna musí splňovat tyto parametry:
- dřevěný rám – přírodní struktura dřeva
- spodní ovládací klika
- okno kyvné se středovým pantem z důvodu lepší údržby
- zasklení trojsklo
- průvzdušnost (norma EN 1026) – třída 4
- Uw – součinitel prostupnosti tepla okna (norma EN ISO 12567-2), W/m2K – 1,0
- Rw – útlum hluku (norma EN 717-1) – 37dB
- plyn vyplňující vnitřní prostor – argon
- vnitřní lepené sklo, ochrana proti úderu (norma EN 356) – P2A
- vnitřní lepené sklo, ochrana proti nárazu (norma EN12600) – 1B1
- Ug – součinitel prostupnosti tepla ve středu skla (norma EN 673), W/m2K – 0,7
- g – celková prostupnost solární energie (norma EN 410) – 0,50
- Ʈv – prostupnost světla (norma EN 410) – 0,69
- Ʈuv – prostupnost UV záření (norma EN 410) – 0,05
- rozměr okna musí odpovídat stávajícímu stavebnímu otvoru tak, aby nedošlo ke
zmenšení či zvětšení rozměru stávajícího ostění
- oplechování musí splňovat požadavky na zateplení rámu
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- součástí dodávky bude vnitřní lamelové žaluzie a venkovní zastiňující markýzy
- kolem celého rámu okna bude při výměně okna provedena kontrola a doplnění tepelné
izolace (v místech, kde je poškozena zatečením nebo zcela chybí, a to cca v rozsahu
do vzdálenosti 50 cm od rámu okna)
- bude provedeno nové napojení parozábrany na stávající parozábranu na nově dodaný
rám střešního okna a provedení nového napojení difuzní folie na nově dodaný rám
střešního okna
- bude provedena oprava ostění a jeho vymalování
Prohlídka místa plnění proběhne dne 04.09.2017 ve 13:00hod. Sraz všech účastníků
bude ve dvoraně zámku čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice.
3. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

11/2017
11/2017

Doba realizace nesmí překročit 15 pracovních dnů. Výměna oken v jedné kanceláři bude
probíhat max. 1den. Po dohodě se zadavatelem zakázky je možné, aby doplňující práce byly
realizovány i mimo tento 1 den.
Místem plnění je budova města Hranice čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad o oprávnění
k podnikání ne starší jednoho roku
- vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží ověřenou kopii dokladu
- uchazeč doloží min. 3 reference uskutečněných realizací obdobného charakteru
- záruční doba v délce minimálně 60měsíců se vztahuje na každý dodaný komponent i na
instalaci jako celek
5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídková cena s DPH………………..,,,,100%
Cena díla v členění dle jednotlivých položek, cena jednotlivých položek bude uvedena bez
DPH, následně pak uvedena cena celkem bez DPH a cena celkem s DPH.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše (hodnoty) nabídkových cen
jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na
výši nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.
Rozhodná je přitom výše nabídkové ceny bez DPH.
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6. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
- nabídka bude předložena v českém jazyce
- elektronická forma podání se nepřipouští
- uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění cena v Kč bez DPH,
sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč
- nabídnutá cena musí být definována jako maximálně přípustná
- všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
7. Další požadavky pro podání nabídky
- Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. V návrhu smlouvy o dílo bude uvedeno, že:
 obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a vybraný uchazeč souhlasí
s případným zveřejněním smlouvy;
 splatnost faktury činí min. 14 dnů ode dne zhotovení zakázky a podepsání
předávacího protokolu;
 náklady účastníků spojené s účastí v nabídkovém řízení zadavatel nehradí;
 záruční lhůta na předmět zakázky tj. záruka na materiál i práce min. 5let,
 smluvní pokuta za nedodržení termínu předání dokončených prací se stanovuje
na částku 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 v záruční lhůtě je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 2
pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu
do 5 dnů. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě
s objednatelem stanovit termín jiný.
 provozní kanceláře budou dány do původního stavu
8. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni vyvěšení výzvy k podání
nabídky a končí dne 13. 09. 2017 v 10.00 hod. Nabídky v písemné formě předkládejte
v uzavřených obálkách s výrazným označením: „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ – „MěÚ Hranice
– výměna střešních oken“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace budou zasílány kontaktnímu pracovníku Bc.
Lenka Vitonská, e-mail: lenka.vitonska@mesto-hranice.cz. Žádost o dodatečné informace musí
být dodavateli doručena alespoň 5 dní před koncem lhůty pro podání nabídek. V případě, že
zadavatel obdrží řádně 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídky žádost o dodatečné
informace, zváží podle složitosti dotazu a zakázky možnost prodloužení lhůty pro podání
nabídky.
Lhůta pro podání dodatečných dotazů končí dne 08.09.2017 ve 13 hodin.
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9. Místo pro podání nabídek
podatelna - Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p.1, 753 01 Hranice
Informace – provozní doba podatelny:
(Pernštejnské nám. 1, přízemí zámku - kancelář č. 122)
Pondělí
7.00 – 17.00
Úterý
7.00 – 15.00
Středa
7.00 – 17.00
Čtvrtek
7.00 – 15.00
Pátek
7.00 – 13.30

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni
60 dnů ode dne podání nabídky
11. Kontaktní osoba
Bc. Lenka Vitonská, odbor správy majetku, ☏ 581 828 237,
e-mail: lenka.vitonska@mesto-hranice.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo

12.






neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
zadání zakázky kdykoliv zrušit,
změnit nebo doplnit podmínky zadání,
odmítnout veškeré předložené nabídky,
provádět úpravy návrhů smluv

Ing. Radomír Bradáč
vedoucí odboru správy majetku
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