Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,
příspěvková organizace
Melč 4, 747 84 Melč
Cenová poptávka na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, se sídlem
Melč 4, 747 84 Melč – „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu“ (dále jen
„stavba“).
Zadavatel si vyhrazuje právo:





I.

odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
doplnit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru na akci Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková
organizace, se sídlem Melč 4, 747 84 Melč, – „Výměna břidlicové krytiny a oprava
krovu“ (dále jen „stavba“). Projektová dokumentace bude řešit také všechny
související práce - dodání a po posouzení výměna poškozených částí krovů, nové oplechování,
výměna okapů a svodů. Hrubá plocha střechy zámku pro pokrytí břidlicí je cca 1.400 m 2. Nová krytina
- břidlicová šablona se štípanými okraji, tloušťka min. 1 - 1,5 cm. Oplechování lze provést jak v titanzinku, tak v mědi. V případě mědi budou z mědi pouze žlaby a částečně také svody, ty budou od
úrovně terénu do výšky cca 3 m, zhotoveny z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě zašlé mědi.
Žlaby budou podstřešní. Oplechování nároží, kolem žlabu, hřebene a vikýřů (volských ok), nebude.
Tyto partie budou vyskládány v šabloně. Původní okénka ve vikýřích budou repasována, v případě
dožití nebo chybějící budou provedeny nově v kopii. Věž - nutné provést krytinu opět v šabloně
identických rozměrů jako jsou stávající, bude minimalizováno oplechování na věži. Řešení mansardové
římsy bude upřesněno v průběhu prací po rozkrytí.

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude s objednatelem průběžně konzultován včetně
závěrečného projednání před odevzdáním, o čemž bude pořízen zápis.

II.

Specifikace zakázky

Specifikace zakázky je uvedena:


v návrhu smlouvy zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru Dětský
domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, se sídlem Melč 4, 747 84
Melč – „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu“ (dále jen „stavba“),



uchazečům bude umožněna prohlídka místa budoucí stavby, a to ode dne
24. 09. 2018 do 27. 09. 2018 v době od 8,00 do 14,00 v budově Dětského
domova.
kontaktní osoby: 556 309 231, 606 424 451 - ředitelka Mgr. Jiřina Bejdáková
556 309 231, 556 309 037 - ekonomka Ing. Jiřina Smolková

III.

Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:

1. Písemný návrh smlouvy respektující návrh smlouvy (viz příloha č. 1) podepsaný osobou
oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho

způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná
moc). Od návrhu smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy,
nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů
uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný
návrh smlouvy.
2. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné
zakázky (např. živnostenský list), aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto
rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah veřejné
zakázky musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena
bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH, v členění dle návrhu smlouvy. Tato cena bude
obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky.
4. Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena
5. Projektant ve své nabídce doloží osvědčení o odborné kvalifikaci osoby, která bude odpovědná
za poskytování příslušné služby doložením prosté kopie dokladu o příslušné autorizaci dle
zákona č. 360/1992 Sb.
6. Místo plnění: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, 747 84 Melč
7. Součástí nabídky bude návrh Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkonu
autorského dozoru stavby.
8. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

IV.

Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku zašlete elektronicky na email reditelka@dd-melc.cz a hospodarka@dd-melc.cz
s označením předmětu - „Veřejná zakázka - zhotovení projektové dokumentace Výměna
břidlicové krytiny a oprava krovu“

nejpozději však do pondělí 29.10.2018 do 9:00
Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení
a hodnocení.
Mgr. Jiřina Bejdáková
ředitelka
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, příspěvková organizace
Příloha
č. 1 – Návrh smlouvy

