Obec Hudlice
Obecní úřad na adrese Hudlice č. p. 355, 267 03 Hudlice

informuje

o Výzvě k podání nabídky a doložení kvalifikačních předpokladů
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
„ZŠ Hudlice – oprava a sanace krovu“
Předmět plnění:
a) vypracování Dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb.
b) kontrola stávajících dřevěných trámových stropů nad 1. patrem
c) oceněný položkový výkaz výměr (také „ROZPOČET“) vycházející z této Dokumentace
d) doprovodná inženýrská činnost.
e) provedení vlastních prací - stručný popis:
Jedná se o výměnu stávající/staré asbestocementové střešní krytiny a sanaci krovu.
Dodavatel je povinen při demontáži této krytiny postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a navazujících vyhlášek č. 432/2003 Sb. a č. 394/2006 Sb.
Po snesení stávající střešní krytiny bude provedena sanace krovu, a to v rozsahu, který
bude upřesněn na základě skutečného stavu; ten bude patrný po odstranění stávající
krytiny.
f) Součástí prací je provedení klempířských prvků TiZn a prvků oplechování včetně rozvodů
hromosvodů.
Obec Hudlice v souladu se zásadami dle zákona o veřejných zakázkách a při respektování
Pravidel daných poskytovatelem zaslal předmětnou Výzvu 3 (tři) stavebním společnostem –
zájemcům. Nabídky bude kontrolovat, posuzovat a hodnotit pětičlenná hodnotící komise
jmenovaná starostou obce Hudlice dle závazných kvalifikačních a hodnotících kritérií, které
jsou součástí Zadávací dokumentace.
Tato veřejná zakázka je vzhledem k její předpokládané hodnotě – 1 600 000,- Kč - zadávaná
v režimu zakázky malého rozsahu.
Klasifikace předmětu plnění zakázky
45.26.19.00. – 3 opravy a údržba střech
45.42.20.00. – 1 tesařské práce
Klasifikace stavebních prací § (2) Vyhlášky č. 230/2012 Sb.:
KOD CZ-cc 1263 – budovy pro školy (KOD CPC: 52.125- č2
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Hodnotící kritéria:
Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanovil
jediné hodnotící kritérium, a to výši nabídkové ceny. Uvedené znamená, že nejnižší
nabídková cena je nabídkou nejvhodnější.
Lhůta pro doručení nabídek
končí v pátek 5. prosince 2014 ve 13:00 hodin; místem doručení je OÚ Hudlice.

Pavel Hubený
starosta obce Hudlice
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