Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212, 739 51
IDDS: gr4bkxm, e-mail: obec@hornidomaslavice.cz, tel.: 558 664 342

Výběrové řízení – žádost o zpracování cenové nabídky
Název poptávky:

PD na opravu budovy Hasičské zbrojnice

Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:

Kontaktní
zadavatele:

osoba

Obec Horní Domaslavice
Horní Domaslavice 212, 739 51
00536008
Jiří Sušovský – starosta obce
Tel.: 734 232 521, 558 664 342; e-mail: obec@hornidomaslavice.cz
Ing. Kolářová Válková Michaela, DiS.
Tel.: 724 578 210, 558 664 342; e-mail: obec@hornidomaslavice.cz

Specifikace poptávky
Předmětem poptávky je projektová dokumentace na opravu
budovy Hasičské zbrojnice – Horní Domaslavice 172.
Oprava budovy Hasičské zbrojnice se bude realizovat v Horních
Domaslavicích 172, kde sídlí Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Horní Domaslavice. Budova se nachází na pozemku parc. č. st. 198 a
na pozemku parc. č. 677/2.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a
Vymezení předmětu dle ČSN 73 5710.
poptávky:
Postup zpracování PD:
- PD současného stavu – kompletní zakreslení současného
stavu budovy
- Návrh řešení kompletní opravy budovy (zpracování 2
návrhů dle zadání objednatele) – specifikace oprav viz. níže
- DSP, včetně kompletního zajištění dokladové části DSP
- DPS, včetně položkového rozpočtu (slepý a ostrý)
Oprava budovy Hasičské zbrojnice bude spočívat v těchto bodech:
- Výměna oken a dveří, pořízení nových automatických
garážových vrat;

-

-

Zateplení budovy za účelem úspory nákladů na vytápění;
Oprava prostoru šaten pro JSDH a vybudování nového
sociálního zařízení;
Oprava prostoru v podkroví – vybudování školící místnosti,
která by sloužila pro proškolování členů JSDH, pro schůze
členů JSDH;
Rekonstrukce střechy budovy a věže Hasičské zbrojnice;
Oprava elektroinstalace, odpadů a vody.

PD bude ve stupni PD současného stavu a DSP předána ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě v PDF a DWG, či jiném
formátu používaném pro zpracování PD.
PD bude ve stupni DPS předána v šesti vyhotoveních a v elektronické
podobě v PDF a DWG, či jiném formátu používaném pro zpracování
PD.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické domluvě
na výše uvedených číslech.
Termín pro doručení
14. 3. 2018 do 10:00 hodin
nabídek:
Nabídky budou doručeny v zalepené obálce označené:

„Výběrové řízení – Hasičská zbrojnice“
1. doručení poštou:
Adresa pro doručení
Obec Horní Domaslavice
nabídky:
Horní Domaslavice 212
739 51
2. osobní doručení na Obecní úřad Horní Domaslavice

Doba a místo plnění:

Zahájení plnění: předpoklad – duben 2018
Ukončení plnění: dle uzavřené SoD (příloha č. 1)
Místo plnění: Obec Horní Domaslavice – Hasičská zbrojnice Horní
Domaslavice, čp. 172

Předpokládaná
maximální cena:

neuvedeno

1. Uchazeč uvede v nabídce základní identifikační údaje.
2. Uchazeč přiloží k nabídce výpis z obchodního rejstříku, či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní evidován.
3. Nabídková cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH (obec není
plátcem DPH). Nabídková cena bude rozdělena následovně:
Požadavky:
-

PD současného stavu
Návrh řešení kompletní opravy budovy (zpracování 2
návrhů dle zadání objednatele)
DSP, včetně kompletního zajištění dokladové části DSP
DPS, včetně položkového rozpočtu

4. Uchazeč přiloží kvalifikaci projektování pozemních staveb.
5. Uchazeč přiloží k nabídce podepsanou SoD (příloha č. 1), ve které
vyplní potřebné údaje – žlutě podbarvená pole.
Doklady budou doloženy v podobě originálu či kopie shodné s
originálem.

Fakturace:

Faktura bude vystavena po dokončení díla.
Splatnost bude 30 dnů.

Hodnotící kritéria:

1. ekonomická výhodnost – uvedení ceny bez DPH a s DPH (dle
specifikace viz. výše)
2. termín realizace díla – pro jednotlivé stupně PD bude uveden
termín zhotovení
3. cena autorského dozoru – jen v případě realizace stavby

Smlouva:

Realizace bude provedena na základě SoD.

Seznam
přiložené
1. Smlouva o dílo
dokumentace:
Uveřejněno dne:

27. 2. 2018

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této poptávky, případně poptávku zrušit.
Změna, případně zrušení bude oznámeno stejným způsobem jako tato poptávka.

Podpis objednávky nebo smlouvy s vybraným uchazečem je podmíněno schválením
zastupitelstva obce.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané
nabídky.

