
Město Proseč
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče * tel.: 469 321 137 * e-mail: mesto@prosec.cz

Č.j.: 4/2012/PROS Proseč, 2. ledna 2012

Počet listů: 3

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávané podle zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek

„Oprava fasády městského úřadu a výměna oken“

1. Identifikační údaje zadavatele: Město Proseč

Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

zastoupené Janem Macháčkem, starostou města

tel.: 469 321 327, e-mail: mesto@prosec.cz

IČ: 00270741

2. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

3. Místo plnění: Městský úřad Proseč

4. Doba plnění: 04-05/2011

5. Kritéria hodnocení nabídek:

Cena díla (včetně DPH) váha 85%

Termíny ukončení díla (v kalendářních dnech od předání staveniště) váha 10%

Smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla (v Kč/den prodlení) váha 5 %

6. Pověřená osoba: Jan Macháček, tel. 777 119 957, e-mail: starosta@prosec.cz

7. Vymezení předmět veřejné zakázky:

• Na objeku čp. 18 bude odstraněna stávající omítka na fasádě do náměstí a nově bude proveden původní 

dekor a omítka v původní barevnosti dle dobové fotodokumentace. Na bočních štítech bude po zjištění 

1



stavu omítky buď provedena omítka nová nebo v případě vyhovujícího stavu bude proveden nový nátěr 

- ve stejném odstínu jako omítka fasády do náměstí.

• Na objetu čp. 17 bude odstraněna stávající omítka, nová profilace vychází z profilace stávající, nově 

vytvořena bude bosáž přízemí a šambrány oken. Nová omítka, barevnost shodná s fasádou stávající. U 

jižní fasády (do uličky) je možno po posouzení stavu omítky na místě z lešení v případě dobrého stavu 

omítky zvolit levnější variantu, tj. vnější omítka tenkovrstvá silikátová probarvená hladká, proříznutí 

spár mezi pásy bosáže a zesílení omítky šambrán kolem oken.

• Nové výplně otvorů (vč. oplechování) - dřevěná okna (technický parametr min. Uw=1,2 W(m2-K)) a 

dveře, členění shodné s původními výplněmi objektu radnice, na sousedním objektu budou výplně se 

stejným členěním.

• Vnější ostění oken a dveří zateplit 2 cm polystyrenu - tomu je třeba přizpůsobit šířku rámů oken výplní 

- výplně otvorů - horní část - pevné zasklení, dolní část - otevíravá. Technické parametry výplní budou 

odpovídat normám a vyhláškám platným v době realizace.

• Na fasádu do náměstí budou osazeny 3 vlajkové držáky.

• Okna v přízemí do prostorů České pošty budou zasklena bezpečnostním sklem (alt. sklem s 

bezpečnostní fólií - dle dohody s uživatelem).

• Sokl budov obložen deskami pískovce na nerezových kotvách - za deskami provětrávací mezera.

8. Požadavky na jednotné zpracování ceny:

• Výrobky (okna, ...) budou provedeny dle skutečných rozměrů na stavbě, které si zajistí uchazeč v rámci 

nabídky. Výměry jednotlivých položek (omítky, …) si zajistí uchazeč v rámci nabídky. Veškeré další 

položky (lešení, ...), které potřebuje dodavatel k provedení předmětu zakázky, budou zahrnuty do 

nabídkové ceny.

• Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu 

veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu 

veřejné zakázky. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného podle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

• Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr tvořícího přílohu této zadávací 

dokumentace. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazu výměr. Celkovou nabídkovou 

cenu stanovit v návrhu smlouvy o dílo v Kč ve struktuře cena bez DPH, výše DPH.

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

• K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,

- výpis ze živnostenského rejstříku v rozsahu prokazujícím oprávnění k oprávnění k podnikání pro předmět 

této veřejné zakázky.

• K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit:
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- seznam min. 2 obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky v objemu min. 

100 000,- Kč vč. DPH každá. Seznam obdobných dodávek (tj. realizace stavebních prací na historickém 

objektu, oprava historické fasády, apod.) dodavatel předloží formou čestného prohlášení s uvedením rozsahu 

a doby realizace dodávek, přílohou seznamu mohou být osvědčení objednatelů (referenční listy).

• Uvedené doklady může dodavatel předložit i v neověřené (prosté) kopii. V případě předložení dokladů 

prokazujících kvalifikaci v cizím jazyce uchazeč přiloží prostý překlad těchto dokladů do češtiny.

10. Způsob podání cenové nabídky:

• uchazeči dodají svoji nabídku osobně na podatelně nebo zašlou poštou na adresu:

Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

• nabídky musí být v zalepené obálce označené textem „VZ - Oprava fasády městského úřadu a výměna 

oken“

• termín podání cenové nabídky je 23. 1. 2012 do 12 00 hodin

11. Ostatní ujednání:

• Uchazeč nemá právo na úhradu žádných výloh, souvisejících s účastí na výběrovém řízení.

• Zadavatel může bez udání důvodu soutěž zrušit.

• Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny v technickém řešení před uzavřením smlouvy.

V Proseči 2. 1. 2012

Jan Macháček

starosta města
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