MESTO HRANICE
oDBoR SPRÁVY MAJETKU

ZPRÁVA KoM|sE PRo oTEVínÁruÍ, PosoUzENíR Hoot,loceruí NRgÍoex

Zakázka (dí|o)

MěU Hranice _ výměna střešních oken
čp' 1 Pernštejnskénám', Hranice, zámek
Město Hranice
Směrnice Qs 74-01

Zadavatel
Způsob zadání

1.

Název a sídlo zadavatele

Město Hranice |Čo Oo3o1311 se síd|em městského úřadu' Pernšteinské nám' Óo'1'753O1
Hranice' zastoupené starostou města JiřÍm Kudláčkem'

2.

Předmět zakázky

Jedná se o výměnu 16 ks střešních oken, která jsou umístěna vzápadním křídle zámku a
směřují do dvorany' okna jsou v osmi kance|ářích, vŽdy po dvou. Výměna bude probíhat za
běŽného provozu kance|áří do stávajícího ostěnÍ v provozní budově Óp. 1 Pernštejnské nám'
Hranice, zámek'
- demontáŽ stávajícíchoken a zastiňujících doplňkŮ včetně |ikvidace
- dodání a montáŽ střešních oken _ rozměr 78x180
okna musí splňovat tvto parametrv:
- dřevěný rám - přírodní struktura dřeva
- spodní ov|ádací k|ika
- okno kyvné se středovým pantem z důvodu |epšíúdrŽby
- zask|enítrojsklo
- průvzdušnost(norma EN 1026) _třída4
- Uw - součinitel prostupnosti tep|a okna (norma EN ISo 12567-2), Wm2K * 1,0
- Rw _ Út|um h|uku (norma EN 717-1) - 37dB
- p|yn vyp|ňujícívnitřní prostor _ argon
- vnitřní lepené sk|o, ochrana proti úderu (norma EN 356) _PzA
- vnitřní lepené sk|o, ochrana proti nárazu (norma EN12600)_ 1B1
- Ug - soucinitel prostupnosti tep|a ve středu skla (norma EN 673)' \Nlm2K_ a,7
- g - celková prostupnost solární energie (norma EN 410) _ 0,50
- fv _ prostupnost světla (norma EN 410) * 0'69
- Tuv - prostupnost UV záření (norma EN 410) _ 0,05
- rozměr okna musí odpovídat stávajícímu stavebnímu otvoru tak, aby nedoš|o ke
zmenšení či zvětšení rozměru stávaiícího ostění
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rámu
op|echování musí Splňovat poŽadavky na Zateplení
zastiňující markýzy
venkovní
a
Ža|uzie
|ame|oíé
součástÍ dodávky ňIá"
kontro|a a dop|nění
provedena
".'ti.Í
okna
ko|em ce|ého ,á;; okna bude při výměně
je poškbzena zatečením nebo zceIa chybí, a to cca v
tepe|né izo|ace 1u mi.te"r..,, kde
rozsahu do vzdáIenosti 50 cm od rámu okna)
||'. .^^.^-:!--^^

-budeprovedenonovénapojeníparozábranynastávajícíparozábranunanove
na nově
okna a provedení nóvého napojení difuzní fo|ie
dodaný rám střešního
dodaný rám střešního okna
jeho vyma|ování
bude provedena oprava ostění a

'
3.

Doba a místo plnění

Předpok|ádaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín ukonÓení prací:

11|2017
1112017

dnů. Výměna oken vjedné kancelářt bude
Doba rea|izace nesmÍ překrocit 15 pracovních
práce byly
po'oohodě se zadávate|e mzakázkyje moŽné, aby dop|ňující
orobÍhat max. 1o"n'
rea|izovány i mimo tento 1 den'

MístemplněníjebudovaměstaHranicecp'1Pernštejnskénám'Hranice'

4,

PoŽadavky na prokázání kva|ifikace

-výpiszobchodnÍhorejstříkunebovýpiszŽivnostenskéhorejstříkučijinýdoklado
oprávnění k podnikání ne staršíjednohoroku
-vítěznýuchazečpředpodpisemsmlouvydoloŽÍověřenoukopiidokladu
obdobného charakteru
- uchazeÓ do|oŽí min' 3 reference uskute8něnýchrea|izací

-zárucnídobavdé|ceminimálně6OměsícůsevztahujenakaŽdýdodanýkomponent
i na instalacijako celek

5.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídková cena s DPH

.

' r,,

11O0o/o

cena jednot|ivých poloŽek bude uvedena bez
Cena dí|a v č|eněnídle jednotlivých poloŽek,
DPH a cena celkem s DPH'
DPH, nás|edně pak uuud"n" cená ceíkem bez
podle výše (hodnoty) nabídkových cen
Hodnotícíkomise p1^ouuo" hodnocenl nabÍdek
od.prvního k pos|ednímu s oh|edem
jednot|ivých uctrazečůtak, Že sestaví pořadí uchažečů
n"niorou je pak ta, která nabízínejniŽšÍnabídkovou
na výši nabídkové ;;;y' Ň"J"ýhodnelši
ceny bez DPH'
cenu. Rozhodná je přitóm výše naníokové

6'

ceny
PoŽadavky na jednotný způsob zpracováni

. nabídka bude před|oŽena v ceském jazyce
- elektronická forma podání se nepřipouští
a to V č|eněnícena V KÓ bez DPH,
- uchazeÓ 1e povrneň uvést celkovou nabídkovou cenu,
vÓetně DPH v KÓ
sazbaDPH v ý' ."r[oua DPH v Kc a ce|ková cena
jako maximálně pŤÍpustná
- nabÍdnutá cena musí být definována
pro úplnéa řádné dokoniení díla
- všechny úkony, p,á." á s|uŽby nezoýtné
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7' DalšípoŽadavky pro podání nabídky
- Součástí nabídky bude návrh SmIouvy o dílo. V návrhu smIouvy o dí|o bude uvedeno,Že.,
obsah sm|ouvy není obchodním tajemstvím a vybraný uchazeč SOuh|aSí

"
o

s případným zveřejněním smlouvy;
sp|atnost faktury činímín. 14 dnů ode dne zhotovenÍ zakázky a podepsání
předávacího protokolu
nák|ady účastníků
spojené s účastív nabídkovémřízenízadavate| nehradí;
zárucní |hůta na předmět zakázky t1, záruka na materiá| i práce min. S|et,
smluvní pokuta Za nedodrŽení termínu předání dokončených prací se
stanovuje na částku 2"000'- KčzakaŽdý zapocatý den prodlení,
v záruční|hůtě je zhotovite| povinen nastoupit k odstranění vad na dí|e do 2
pracovních dnů od obdrŽení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto
závadu do 5 dnů. Ve výjimečných případech je moŽné po písemnédohodě
s objednateIem stanovit termÍn jiný'
provozní kanceláře budou dány do původního stavu
;

8.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počínáběŽet dnem nás|edujícím po dni vyvěšenívýzvy k podání
nabídky a končídne 13. 09" 2017 v 10'00 hod. Nabídky v písemné formě předk|ádejte
v uzavřených obálkách s výrazným označením:,,NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ _ ,,MěÚ Hranice výměna střešních oken... Na obá|ce musí být uvedena adresa, na níŽ je moŽné zas|at
oznámení pod|e $ 71 odst' 6 zákona.

Uchazeč je oprávněn po zadavate|i písemně nebo e|ektronicky poŽadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Dodatečnéinformace budou zasí|ány kontaktnímu
pracovníku Bc' Lenka Vitonská, e-mai|: lenka.vitonska@mesto-hranice.cz' Žádost o
dodatečnéinformace musí být dodavateli doručena a|espoň 5 dní před koncem Ihůty pro
podání nabídek. V případě, že zadavaIe| obdrŽÍ řádně 5 dnŮ před koncem lhůty pro podání
nabídky Žádost o dodatečnéinformace, zvážípod|e s|oŽitosti dotazu a zakázkv moŽnost
prod|ouŽení |hůty pro podání nabídky'
Lhůta pro podání dodatečných dotazů končídne OB.o9'2o17 ve 13 hodin.

Komisi byla předložena celkem jedna nabídka a to:
Nabídka čís|o

1

obchodní jméno uchazeče
Adresa
|Čo
DlČ

IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.
Kožušany,|62,783 75 Kožušany_ Táža|y

í/n ww
4.4 4
//

Cena bez DPH

" t"

Cena s DPH
Poznámka
Pořadí
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Komise vyhodnoti|a předloŽenou nabídku a navrhuje'
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Kerrnise vyhedneti|a jedngttivé předloženó nabídk.y a
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