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ZPRÁVA KoMlsE PRo oTEVínÁruÍ, PosoUzENÍA HoDNocENí NABÍDEK
Zakázka (dí|o)

Stavební úpravy a zateplení střechy
budovy čp. 551 Drahotuše

Zadavatel

Město Hranice
srrrciňicó os_i441

1.

Název a sídlo zadavatele

Město Hranice |Čo oo3o1311 Se síd|em Pernštejnskénám. čp 1, 753 01 Hranice,

zastoupené starostou Jiřím Kud|áčkem'

2.

Předmět zakázky

Stavební úpravy a zatep|ení střechy budovy čp' 551 Drahotuše situované na pozemku
parc.č.st. 661 k.ú' DrahotuŠe d|e projektové dokumentace zpracované lng. arch. Pav|em
Adamovským. Současně bude provedena oprava hromosvodu včetně příslušnérevize.
Projektová dokumentace včetně s|epého rozpočtu bude poskytnuta elektronicky na emailové vyŽádání u kontaktní osoby.

Proh|ídka proběhla dne 13.9.2017 v 10.00 hod. na mÍstě samém'

3'

Doba a místo p|nění

Předpok|ádaná doba plnění zakázky je stanovena od 2.10'2017 do 31 .10'2017

Místem p|něníje budova čp. 551 Drahotuše'
Soucástí nabídky bude harmonogram prací.
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4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny:
celková nabídnutá cena s DPH _ 100%,
Cena dí|a bude zpracována v č|enění:
cena jednot|ivých po|oŽek v ceně bez DPH, nás|edně pak uvedena cena ce|kem bez DPH,
DPH a cena celkem s DPH.

Nabídky budou hodnoceny pod|e výše nabídkových cen jednot|ivých uchazeců tak, Že se
sestaví pořadí uchazečůod prvního k pos|ednímu s oh|edem na výši nabídkovéceny.
NejvýhodnějŠínabídkou je pak ta, která nabízínejniŽŠínabídkovou cenu. Rozhodná je
přitom výše nabídkovéceny s DPH.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace (prostá kopie)

.
6.

výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z žiyrtclstenského rejstříku či jiný clokloclu o oprávnění
k podnikání ne staršíjednoho roku,

minimálně 3 reference na práce obdobného charakteru,

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována formou poloŽkového rozpočtu, který musí být součástÍ
nabídky, včetně ceIkové rekapituIace.
Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny
nák|ady na řádné provedení' včetně podnikatelského rizika. V cenové nabídce musí uchazec
zohlednit i vzájemnou spolupráci a kontinuitu s da|šími dodavate|i prací, jenŽ se mohou na
rea|izaci vzájem ně pod í|et
"

Pro navrŽenou cenu p|atí, Že musí obsahovat mimo ceny v|astního provedení dí|a zejména
nák|ady na:

-

.
-

bezpečnostníopatření a opatření kzamezeníznečišt'ováníoko|í stavby včetně čištění
komunikací;
vyhotovení a předání dokumentace skutečnéhoprovedení dí|a (schémata, tabulky)
vŠechnyreviznÍ zkouŠky,atesty, dok|ady o shodě apod. potřebné pro uvedení stavby
do uŽívání;
všechny úkony, práce a sluŽby nezbytné pro úpInéa řádné dokončenídí|a.

Náklady na napojení a odběru e|ektřiny a vody bude hradit zadavate|.

7.

Dalšípožadavky pro podání nabidky

Nabídka musí sp|ňovat poŽadavky této výzvy.
Soucástí nabídky bude návrh sm|ouvy o dí|o. V návrhu smlouvy o dí|o bude uvedeno, Že.
obsah sm|ouvy není obchodním tajemstvím ve smys|u občanskéhozákoníku, a Že
vybraný uchazeč souh|así s případným zveřejněním smlouvy.
Sp|atnost faktur bude činit min. 30 dnů ode dne dorucení objednate|i.
Pokud dodavate| bude chtít provést záměnu materiá|u nebo zařízenív průběhu
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouh|asit investorem.
Pernšte.1nské náměstí
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5 |et'
ZáruÓní lhůta na provedené práce min.

záměnu stavebního materiálu nebo
Zadavate| si vyhrazuje právo neodsouh|asit
zařízeni oproti nabídce'
/ Y:Ya:.',.^L ^+^'''\^., zabezpecenl
zah.
zajistit čištěníkomunikací znečištěných stavbou,
Zhotovitel
siavebnÍch prací. Porušení
a provést opatření proti praJnoiti provaoě1ý-ch
staveniště "u,^,á,,1.
KÓ za kaŽdý den Ói jednot|ivý
tohoto závazku bude pokutováno e,.tkou 1.ooo,případ.
! '^! ) ^|. ^^X^^Á o|arrlrrl
stanovuje na
se q't2r
dokonÓené stavby co
předání
Sm|uvní pokuta za nedodrŽení termínu
Jaitxu t .boo,- Kc zakaŽdý započatý den prodlení.
k odstranění vad na díle do 2
V záruÓní lhůtě je zhotovite| pov|nen nastoupit
a odstranit tuto závadu do 5
pracovních onu oo obdrŽení výzvy ke sjednání nápravy
|

dnů.VevýjimečnýchpřípadechjemoŽnépopísemnédohoděsobjednate|em
bude penalizováno cástkou 1.000'stanovit termÍn .1iný. Porušenítohoto ustanovení
prod|ení
den prod|ení s nástupem na odstranění nebo

za kaŽdý zapoÓatý
vady.
odstraněním
s
te|efonicky a zápisem do stavebního
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednate|e
k úcasii na zkouškách a ke kontro|e
deníku' a to mtnimálně 1 pracovni o"n ó,"o"m,
nedostavÍ, je zhotovite| oprávněn
prací, které maji oyt .ár.'vtv. Jest|iŽe se objednate|
bez jeho úČasti.
b'óuáoet přípraiu á zkoušky
_ vícepráce budou oceňovány takto:
Případne zmeny ceny díla v průuěrru stavby
prací, který je přílohou
1. S vyuŽitím jednotkových cen 'l-.ouói.u prováděných
sm|ouvy o dí|o;
po|oŽka se v soupisu prováděných prací
2. Pokud to není moŽné (taková
jeonotroová^.c91a ve výši B0o/o z ceníku
nevyskytu1e), tak bude pouŽ'tá
r.2017',
spoÍeeňosii Úns Praha a.s. V cenové úrovni
neobsahují, bude zhotovite|em
prarra
rovněŽ
cenu
iuto
a's.
3. Pokud cenit<u ÚRs
provádění dí|a;
navrŽenajednotková cena Ve výši obvyklé v dob.ě- '1oo%
celkové ceny dí|a po
výši
Úhrada za provedené dílo buoe provedána ve
protoko|árním převzetí díla bez vad a nedodělků;
KÓ

-

8.Dodatečnéinformacekzadávacímpodmínkám
Dodavateljeoprávněnpozadavate|ipísemněnebo-elektronickypoŽadovatdodatečné
informace musí být dodavate|i
informace kzadávacím podmínnam' Záaost o dodatečné
lhůty pro podání na.bídek V případě, Že
doručena alespoň s t<alenoařních dní p*o kon""m
před koncem' Ihůty po podání nabídky Žádost o
zadavate1 obdrŽí řád;ě 5 ka|endářních dnÍ
a zakázky moŽnost prod|ouŽení |hůty pro
dodatečnéinformace, zváŽí pod|e sloŽitosti áotazu
podání nabídky.

LhůtapropodánídodatečnýchdotazůskonÓiladne18.9.2017v,1O.00hod.

9.
I
I
I
I

Zadavate| si vyhrazuje právo
neuzavřít sm|ouvu s Žádným uchazeČem;
zadání zakázky kdyko|iv zruŠit;
změnit nebo dop|nit podmínky zadání,
provádět úpravu návrhů smluv;

Pernštejnskénáměstí
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Komisi byly předloŽeny celkem dvě nabídky a to:

ť
I

i

Nabídka čís|o

,l

obchodní jméno uchazeče
Adresa

STAVBY - BALLER s.r.o.
Spálov 30'742 37 Spálov
29396841

IU\J

DlČ

c229396841

Cena bez DPH

)lq
,'/ /

,/2t,r
Y '7 t,/ 21
,

Ťqí,. (a;,

Cena s DPH
Poznámka

__-_t

-,

,,

f

---__-'l
l

Pořadí

Nabídka cís|o

2

obchodní jméno uchazeče
Adresa
|Čo
D|Č

756 27 Va|ašská Bystřice 444
28645006

Heryán Reconstruction s.r'o.

c228645006

./íí Qr.t., k

Cena bez DPH
Cena s DPH

Úo
Y/7.Ú

Poznámka

14 /, Ý-?t
", ,7/ ',./
/

Pořadí

Komise vyhodnoti|a jednot|ivé před|oŽené nabídky' zaznamena|a do této zprávy a rozhodla:.

,bp
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Komise zasedala dne

27

.9.2017 a 20'10'2017 v 8'00 hod

V Hranicích dne 20.10.2017
'.--

Podpisy c|enů komise

.r{:

.,

Jiří Kud|áček, starosta města
1..,.....

Ing. Bc. Vladimír Vyp|e|ík, tajemník MěÚ
Ing. Radomír Bradáč' vedoucí odboru správy
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