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MESTO HRANICE

I

ODBOR SPRAVY MAJETKU

ZPRÁVA KoMlsE PRo oTEVínÁHi. PosoUZEruÍ e nooruocrruí NRgiopx

Zakázka (dí|o)

Repase osobního výtahu
v budově Staré radnice
Masarykovo nám. 7,|,753 01 Hranice

Město Hranice
Směrnice Qs 74-01

Zadavatel
Zoůsob zadání

,|, Název

a síd|o zadavatele
Město Hranice lČo oo3o131,1 Se síd|em Pernštejnskénám. čp.1, 753 o.1 Hranice,
zastoupené starostou Jiřím Kud|áčkem"

2,

Předmět zakázky
Repase osobního výtahu A1o v budově Staré radnice, Masarykovo nám' 71,753 01 Hranice
Repase výtahu spočíváv:

1,

2,
3.
4,

Dodání a výměna výtahového rozvaděče za nový typ d|e Čsru zzaooz
Dodání a výměna ov|adačových kombinací šachetních dveří a panelu kabiny CoP
Dodání a výměna elektroinsta|ace šachty (závěsné kabe|y, snímačepolohy +
magnety a elektroinstalace kabiny)
Provedení přísIušnérevize

Proh|ídka proběh|a dne 14.8.2017 v 10.00 hod. na místě samém'

3'

Doba a místo plnění
Předpok|ádaná doba p|nění zakázky je stanovena od2.10.2017 do 31 '10,2017.
Místem plněníje budova Staré radnice, Masarykovo nám.71,753 01 Hranice.
SouČástínabídky bude harmonogram prací.
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Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny'
ce|ková nabídnutá cena s DPH

-

100o/o'.

Cena dí|a bude v č|enění.
cena jednot|ivých po|oŽek v ceně bez DPH, následně pak uvedena cena ce|kem bez DPH,
DPH a cena celkem s DPH.

Nabídky budou hodnoceny pod|e výše nabídkových cen .jednot|ivých uchazečůtak' Že se
sestaví pořadí uchazečůod prvního k pos|ednímu s oh|edem na výši nabídkové ceny.
Nejvýhodnějšínabídkou je pak ta, která nabízínejniŽšínabídkovou cenu. Rozhodná je
přitom výše nabídkovéceny s DPH.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace (prostá kopie)

-

výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z Živnostenského rejstříku Či jiný dokladu o
oprávnění k podnikání ne staršíjednohoroku;
minimá|ně 3 reference na práce obdobného charakteru;

6. Požadavky

na jednotný způsob zpracování ceny
Nabídková cena bude zpracována formou po|oŽkového rozpočtu, který musí být součástí
nabídky, včetně celkové rekapitu|ace.
Nabídnutá cena musÍ být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny
nák|ady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika. V cenové nabÍdce musí uchazeč
zoh|ednit i vzájemnou spolupráci a kontinuitu s da|šímidodavate|i prací, jenŽ se mohou na
r

ea|izaci vzájem ně pod í| et.

Pro navrŽenou cenu platí, Že musí obsahovat mimo ceny v|astního provedení dí|a ze1ména
nák|ady na.
- bezpečnostníopatřenía opatření kzamezeníznečišt'ováníoko|ístavby včetně čištění
komunikací;
- vyhotovení a předání dokumentace skutečnéhoprovedení dí|a (schémata, tabu|ky)
- všechny revizní zkoušky, atesty, dok|ady o shodě apod. potřebné pro uvedení stavby
do uŽívání;
- všechny úkony, práce a sluŽby nezbytné pro úp|néa řádné dokončenídí|a.
Náklady na napojení a odběru elektřiny a vody bude hradit zadavate|.

7. Da|šípoŽadavky pro podání nabídky

Nabídka musí splňovat poŽadavky této výzvy'

Součástínabídky bude návrh smlouvy o dí|o. V návrhu sm|ouvy o dílo bude uvedeno, Že.
obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smys|u občanského zákoníku, a že
vybraný uchazeč souhIasí s případným zveřejněním smIouvy.
Splatnost faktur bude činit min. 30 dnů ode dne doručeníobjednate|i.
Pokud dodavate| bude chtít provést záměnu materiá|u nebo zařízenív průběhu
stavby oproti nabÍdce' je nutné tuto změnu nechat písemně odsouh|asit investorem'
Záruční|hůta na provedené práce min. 5 let.
Zadavate| si vyhrazuje právo neodsouh|asit záměnu stavebního materiá|u nebo
zařízení oproti nabídce.
lPernštejnské náměstí t
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Zhotovite| se zavazuje zajistit čištěníkomunikací znečištěných stavbou, zabezpecení
staveniŠtě a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací' Porušení
tohoto závazku bude pokutováno částkou 1.000'- Kč za kaŽdý den či jednot|ivý
případ.
SmIuvní pokuta za nedodrženÍ termínu předání dokončenéstavby se stanovuje na
částku 1'000,- Kč za kaŽdý započatý den prod|ení.
Y záruÓní |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 objednate|em
stanovit termín jiný. PorušenÍ tohoto ustanovení bude pena|izováno částkou 1'000,Kč za každý započatý den prod|ení s nástupem na odstranění nebo prod|ení
s odstraněním vady.
Zhotovite| se zavazuje vyzvat objednate|e te|efonicky a zápisem do stavebního
deníku, a to minimá|ně 1 pracovní den předem, k účastina zkouškách a ke kontro|e
prací, které mají být zakryty. Jest|iŽe se objednatel nedostaví, je zhotovite| oprávněn
provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti'
Případné změny ceny dí|a v průběhu stavby - vícepráce budou oceňovány takto:
1" S vyuŽitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je pří|ohou
sm|ouvy o dílo;
2. Pokud to není moŽné (taková po|oŽka se v soupisu prováděných prací
nevyskytuje), tak bude pouŽita jednotková cena ve výši 80% zceníku
spo|ečnosti URS Praha a.s. V cenové Úrovni r.20173. Pokud ceníku URS Praha a.s. tuto cenu rovněŽ neobsahují, bude zhotovite|em
navrŽenajednotková cena Ve výši obvyk|é v době provádění dí|a;
Úhrada za provedené dí|o bude provedena ve výši 1oOo/o ce|kové ceny dí|a po
protoko|árním převzetí dí|abez vad a nedodě|kŮ;

8' Dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám
Dodavate| je oprávněn po zadavateli písemně nebo e|ektronicky poŽadovat dodatecné
informace kzadávacím podmínkám. Žádost o dodatečnéinformace musí být dodavate|i
dorucena alespoň 5 ka|endářních dní před koncem |hůty pro podání nabídek. V případě, Že
zadavate| obdrŽí řádně 5 ka|endářních dní před koncem |hůty po podání nabídky Žádost o
dodatečnéinformace, zvážípod|e s|oŽitosti dotazu a zakázky moŽnost prod|ouŽení |hůty pro
podání nabídky'
Lhůta pro podánídodateÓných dotazů končila dne 28.8.2017 v 10.00 hod'
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Komisi byly předloženy ce|kem tři nabídky a to:
Nabídka čís|o

1

obchodní jméno uchazeče
Adresa

|Čo
D|Č

Výtáhy a plošiny
Ciheln! 3199/75a, ?Jf;o ostrava
02579448
cz.02579448

Cena bez DPH
Cena s DPH
Poznámka

/a

Pořadí

Nabídka číslo

i

2

obchodní jméno uchazeče
Adresa

:.'

:

|Čo
DlČ

,

::'
.a

Cena bez DPH

,//

;(,#..

Cena s DPH

1/ú

Poznámka

?,

Ú

s7

r7,,.

i;

:::1,:l

o/

4.t

{,,*
v-v

a

Pořadí

Nabídka čís|o

3

obchodní jméno uchazeČe
Adresa
|Čo
D|Č

,.::

,a

Cena bez DPH

a,i.ťi, í}ť}4--. {y'u,

Cena s DPH

J o;(,

Poznámka
Pořadí
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Komise, Ve S|oŽení starosta p. Jiří Kud|áÓek, tajemník městského úřadu Ing' Bc. V|adimír
Vyp|e|ík a vedoucí odboru správy majetku Ing. Radomír Bradác, vyhodnoti|a jednot|ivé
před|oŽené nabídky a navrhuje toto pořadí'

Komise vyhodnoti|a jednot|ivé před|oŽené nabídky a zaznamena|a do této zprávy
Komise zasedala dne 1 .9.2017 v 9.00 hod. a

27

.9.2017 v 8.30 hod.

V Hranicích dne 27,9.2017

\

Podpisy členůkomise
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