
ZADÁVACÍDOKUMENTACE

V I I ,

k VEREJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU c.1/2012
podle 96 zákona c. 137/2006 Sb., 0 verejných zakázkách v platném znení (dále jen "ZYZ:')

1. Název vefejné zakázky

Renovace a náter EUROoken

11. Úvodní ustanovení

Obec Troubsko potrebuje provést v zájmu hospodárnosti a rádné péce 0 majetek renovací a
náter 27 kusð EURO oken umístených na budove obecního úradu - sídlezadavatele.

Tato zakázka je verejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ZVZ.

Zadávací rízení k této verejné zakázce se rídí obecne závaznými právními predpisy a
podmínkamistanovenýmitouto zadávacídokumentací(dálejen Dokumentace).

111. Kontaktníúdaje a sídlo zadavatele

Obec Troubsko
Se sídlem Zámecká 8, 664 41 Troubsko
IC: 00 28 27 23
DIC:nejsme plátce DPH
bankovní spojení: Komercníbanka, císlo úCtu: KB4423641/0100
Kontaktníosoby: Irena Kynclová,starostka obce, tel. + 420 547 227 054,

e-mail: starosta(â)troubsko.cz
Petr Blaha, místostarosta obce, tel. 606073 644
e-mail: pblaha(â)bw.cz
fax . +420 547 227 565

IV. Predmet vefejné zakázky

Predmetemverejné zakázkyje renovacea náter 27 kusð EUROoken umístenýchna budove
obecníhoúradu - sídle zadavatele 0 rozmerech,které jsou uvedeny níze vse za sjednanou
cenu dle nejvýhodnejsínabídkyvybranéhouchazece.
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Specifikace EUROoken :

· Okna EUROIV 68 z materiálu- trívrstvýlepenýeurohranol,barvaTIROLLACKADLER
Rozmery oken : 146cm x144cm - 7ks - dvoukrídlé

176cm x 144cm - 19ks. - trojkrídlé

Prácebudou provádeny bez vyklízení dotcených vnitrních prostor a s minimálním omezením
provozu v sídle zadavatele.

prostory a okna si Ize prohlédnout po predbezné telefonické dohode s kontaktní osobou
zadavatele a to v úredních dnech pondelí a streda v dobe od 8:00 do 14:00 hod. az do
skoncení Ihðty pro podání nabídek.
Zadavatel neposkytuje zálohy na provedení díla. Cenaza dílo bude zadavatelem uhrazena az
po rádné predání Predmetu verejné zakázky a sepsání predávacího protokolu a to na základe
faktury vystavené vybraným uchazecem.

Splatnost faktury bude 30 kalendárních dnð po dni jejího vystavení.

V. Dobaa místo plnení verejné zakåzky

Predpokládaný termín realizace Predmetu verejné zakázky bude od 2. cervence do
28. cervence 2012 a to v návaznosti na domluvu se zadavatelem a na vhodné klimatické
podmínky.

Místem plnení verejné zakázky je sídlo zadavatele.

VI. bídek

Nabídky uchazecð budou hodnoceny podle nejnizsí nabídkové ceny vc. DPH za celou
dodåvku specifikovanou v cl IV. Dokumentace.

Hodnocení provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná radou obce tak, ze porovná
nabídkové ceny jednotlivých uchazecð a sestaví bodovací stupnici v poradí podle nejnizsí
ceny. Jako nejúspesnejsí bude vyhodnocena nabídka umístená v bodovací stupnici na 1.
míste.

VII.

Uchazec ve své nabídce musí dolozit minimálne níze uvedený rozsah pozadavkð:

a) Identifikacní údaje uchazecea nabídková cena Predmetu verejné zakázky- Príloha 1;
b) Doklady prokazující profesní kvalifikacní predpoklady ve smyslu ZVZ, a to predlození

výpisu z obchodního rejstríku a dokladu 0 oprávnení k podnikání podle zvlástních
predpisð v rozsahu odpovídajícím predmetu verejné zakázky, zejména doklad
prokazující príslusné zivnostenské oprávnení ci licenci. Doklady prokazující splnení
kvalifikace nesmejí být ke dni skoncení soutezní Ihðty starsí 90 kalendárních dnð a
budou predlozeny v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje od vybraného uchazece
pozadovat originály ci úredne overené kopie uvedených dokumentð;
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c) Rozpocet po jednotlivých polozkách nabídkové ceny v clenení cena bez DPH, DPHa
cena vcetne DPH.

d) Plánovaný harmonogram realizace predmetu verejné zakázky - orientacnevednech;
e) Návrh Smlouvy 0 dílo podepsaný oprávnenou osobou jednat jménem ci za uchazece,

vcetne elektronické verze na CD,prilozené k originálu nabídky;
f) Nabídka bude predlozena v písemné podobe, v ceském jazyce, bez prepisö a oprav a

svázaná v jeden dokument;
g) Nabídka bude predlozena v jednom originále.

Vsechny dokumenty, které budou soucástí nabídky, musí být podepsány osobou
oprávnenou jednat jménem ci v zastoupení uchazece. V prípade zastoupení dolozí uchazec
v nabídce originál nebo úredne overenou kopii plné moci ci jiného platného poverovacího
dokumentu.

VIII. Lh , vací Ihöta

Lhöta pro podání nabídek pocíná bezet dnem následujícím po dni zverejnení Dokumentace a
koncí dne 23. dubna 2012 do 12:00 hod..

Lhöta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena 90 kalendárních
dnö po ukoncení Ihöty pro podání nabídek.

IX. v níz Ize n

Nabídkymohouuchazecidorucitosobne do podatelny,která se nacházív sídlezadavatele,a
to v úredních dnech pondelí a streda od 8.00 do 17.00 hod. a 23. dubna 2012 do
12:00 hod., a to v rádne uzavrené obálce, oznacené nápisem

Verejná zakázka
"Renovace a náter EURO oken"

NEOTEVÍRAT

Na obálce dále musí být uvedena adresa uchazece, na nizje moznézaslatoznámení 0
výsledku verejné zakázky nebo nabídku vrátit.

Nabídky je téz mozné zaslat doporuceným dopisem oznaceným výse uvedeným
zpösobem do sídla zadavatele. Takto dorucovaná obálka 5 nabídkou bude vlozena do
vnejsí dorucovací obálky, která bude oznacenajako bezná postovnízásilka.Nabídkamusí
být dorucenazadavatelido skonceníIhötypro podánínabídek.Nabídkydorucené po uplynutí
této Ihötybudouzaslányneotevrenézpet uchazecöm.

X. Práva zadavatele

1. Zadavatelsi vyhrazujeprávo:
o na zmenu nebo úpravupodmínekstanovenýchDokumentací,a to bud'na základe

zádosti zájemcö0 vyjasneníDokumentaceci z vlastníhopodnetu. Zmenuobsahu
Dokumentacezadavatel oznámívsem zájemcöm0 verejnouzakázkuve Ihötedo
trí dnö pred skoncenímIhötypro otevíránínabídek,
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o pred rozhodnutím 0 výberu nejvhodnejsí nabídky overit skutecnosti deklarované
uchazecem v nabídce,

o jednat 0 obsahu návrhu Smlouvy0 dílo a upresnit ci upravit její konecné znení;
o v zájmu zajistení transparentnosti zadávacího rízení, uverejnit z nabídek uchazecö

dokument Krycílist Nabídkyvíteze verejné zakázky po ukoncení zadávacího rízení
na oficiálníchwebových stránkách zadavatele;

o zrusit zadávací rízení,
2. Zadavatel predem vylucuje moznost variantního resení nabídky.

VTroubsku dne: 19.3.2012
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Príloha 1 k Dokumentaci

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k verejné zakázcemalého rozsahuc.1/2012 s názvem

Renovace a náter EUROoken

Identifikacní údaje zadavatele:
Obec Troubsko

Se sídlem Zámecká 8, 664 41 Troubsko
IC: 00 28 27 23

DIC: nejsme plátce DPH

Nabídková cena uchazece

v ..dne..........................

Podpisosobyoprávnené jednat za uchazece
(osoba uvedená v Pfíloze 1)
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Název uchazece (obchodní firma nebo
název)

Adresa uchazece (celáadresavc.PSC)

Právní forma

IC
DIC
Osobaoprávnenájednat za uchazece

Kontakt na osobujednající za uchazece
(tel. e-mail)
Oznacenídatové schránky

Celková nabídková cena DPH Celková nabídková cena
bez DPH vcetne DPH


