MĚSTYS

ČACHROV

zastoupený starostkou Janou Kocurovou
Čachrov 55
339 01 Klatovy

tel.,fax: 376399838
IČO: 00255319
obeccachrov@iol.cz

Výzva k podání nabídky:
Městys Čachrov vypisuje Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
"Oprava hřbitovní zdi na Javorné"
1) Předmět plnění: jedná se o opravu omítek a úpravu povrchů kamenné zdi
včetně integrovaných kapliček a opravu a doplnění betonové zákrytové desky
na zdivu.
2) Termín provedení prací: od 1.9.2012 do 10.10.2012.
3) Akceptace předloženého návrhu smlouvy o dílo
4) Požadavky na varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

-

Nabídková cena za předmět plnění bez DPH
Výše DPH
Nabídková cena včetně DPH

6) příloha: výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo
7) Základní kvalifikační kritéria dle §53 zákona č.137/2006 Sb.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií čestným prohlášením.
Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady, uvedené v §53, odst. 1, písmo a) - I).
8) Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona č.137/2006 Sb.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních
předpokladů
předložením
následujících dokladů (prosté kopie):
a) výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné evidence, pokud
je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
Zadavatel požaduje předložení autorizace v oboru pozemní stavitelství; uchazeč při
prokazování splnění tohoto předpokladu uvede, zda autorizovaná osoba je
zaměstnancem uchazeče či má s uchazečem uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Pokud tato osoba je zaměstnancem dodavatele, doloží dodavatel čestné prohlášení,
podepsané oprávněnou osobou dodavatele, potvrzující tuto skutečnost.
Pokud tato osoba je subdodavatelem dodavatele, doloží dodavatel Smlouvu o
spolupráci, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění veřejné
zakázky.
9) záruka za dílo: minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla
10) reference o provádění pozemních staveb za poslední 3 roky
11) zároveň předložte smlouvu o dílo dle našeho návrhu, která bude ze strany
uchazeče vyplněna a podepsána
Žádáme Vás o zaslání cenové nabídky včetně všech požadovaných dokladů na výše
uvedenou akci, jejíž celková výše bude závazná po dobu 60 dnů od podání nabídky.
Cenovou nabídku včetně všech příloh doručte osobně nebo poštou na adresu:
Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55,33901 Klatovy
nejpozději do 13.8.2012 do 13 hodin.
Obálku výrazně
neotví rat".
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V Čachrově 25.7.2012
Jana Kocurová
starostka

Popis prací

Mj

01 Denontáže

Množství

v rozsahu plochy

otluk omltek zdiva venkovního
otluk omltek zdiva vnítřnlho
demontáž beton.zákrytové

desky na zdivu

očištění beton.zákrytové

desky na zdivu

50% m2

344,50

100% m2

39,50

25% m2

34,80

75% m2

104,20

přesun, nakládka suti

32,10

odvoz a uloženi suti na skládku

32,10

02 Omitky a úpravy

povchů

v rozsahu plochy

prohozeni zdiva vnějš.kamenného

cement.omítkou

75% m2

516,80

75% m2

516,80

omítka zdiva vnějš.vpc štuková do tl.20mm

75% m2

516,80

spárováni zdiva vnějš.cement.maitou

25% m2

172,20

podhoz zdiva vnějš.omitkou

vpc do tl.20mm

prohození zdiva vnitř.kamenného
podhoz zdiva vnitř.omítkou

cement.omítkou

vpc do tl.20mm

omítka zdiva vnitř.vpc štuková do tl.20mm

03 Konstrukce

79,00

100% m2

79,00

100% m2

79,00

25% m2

34,80

m3

1,92

vodorovné

doplnění betonové zákrytové desky na zdivu

04 Konstrukce

100% m2

svislé

oprava a doplnění zdiva kamenného

05 Přesun hmot
přesun hmot pro konstrukce

- zdivo, omítky

70,20

06 Malby a nátěry
nátěr omítek venkovních

hladkých

100% m2

510,80

nátěr omitek vnitřních hladkých

100% m2

79,00

penetrace konstrukci

100% m2

139,00

betonových

07 Ostatni
lešení pomocné do v.1 ,2m

m2

86,00

lešení pomocné do v.2,5m

m2

50,00

vyčištěni, úklid prostranství

m2

735,00

zakrýváni konstrukcí

ks

Součet

52,00

Kč/Mj

Celkem

