Obec Jehnědí
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 00279005

V Jehnědí dne 4. května 2021

Věc:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna střešní krytiny
na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje vyzvat jako účastníka
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“ k
vypracování a podání nabídky.
Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
„Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je demontáž staré střešní krytiny, její uložení na řízenou skládku.
Po demontáži staré krytiny bude prověřen stav nosných částí střešní konstrukce, při zjištění
závady bude nosný prvek vyměněn. Jako nová krytina bude použita pálená taška Tondach
Brněnka. Pokládka střešní krytiny bude probíhat v souladu s technickým postupem
doporučeným výrobcem této střešní krytiny. Na kraje střešního pláště (krovů) bude upevněno
krajové plechování a háky na žlaby, dále pás proti hmyzu a zábrana proti hnízdění ptáků. Poté
bude na střešní plášť (krovy) připevněna pojistná hydroizolační fólie a na ní, v místech
probíhajících krovů, střešní latě (5x5, 6x4 cm). Poté budou rozměřeny a na latě upevněny
kontralatě přesně podle rozměru pokládané pálené tašky a doporučeného pracovního postupu
od výrobce. Po položení kontralatí bude probíhat kladení střešní krytiny – pálené tašky včetně
všech detailů nároží, úžlabí, lemování a hřebene. Na závěr prací dojde k montáži prvků na
odvod dešťové vody, tzn. žlabů a svodů se zaústěním do dešťové kanalizace.
Bližší požadované podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.
Projekt bude spolufinancován z programu 29822 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství Ministerstva financí ČR na rok 2021.
Místo plnění:
Jehnědí č.p. 82

Doba plnění:
Předpokládané zahájení stavby (protokolární předání staveniště) je 15. 6. 2021.
Dokončení stavby: nejpozději do 31. 8. 2021
Zadavatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení
dotace Ministerstva financí ČR z programu 29822 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství na rok 2021 odstoupit. V případě odstoupení od
smlouvy z výše uvedeného důvodu nebude dodavatel po zadavateli požadovat jakékoli
finanční plnění za odstoupení od smlouvy.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem, s nímž bude uzavřena smlouva,
jednáno o posunutí termínu dokončení realizace stavební zakázky.
V případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně
nečinností dodavatele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavební zakázky.
Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, atestech
použitých materiálů a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla ve 4
vyhotoveních.
Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Obec Jehnědí
00279005
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
Milan Myšák
+420 736 117 719
ou@jehnedi.cz
Ing. Josef Franc
+420 725 324 512
josef.franc@letohrad.eu

Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum: 25. 5. 2021
hodina: 15:00
Adresa pro podání nabídky:
Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad
Orlicí
Jiné upřesňující údaje:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí
nad Orlicí, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 25. 5.
2021 do 15:00 hod.
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Milan Myšák, tel. 736 117 719
Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.
Délka zadávací lhůty:
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31. 7. 2021. Všichni účastnící jsou do
okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti
b) prokázání profesní způsobilosti
c) prokázání technické kvalifikace
Bližší podrobnosti o požadovaných kvalifikačních předpokladech jsou součástí zadávací
dokumentace.
Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Místo a datum otevírání obálek
Dne 25. 5. 2021 v 16:00 hod. v sídle zadavatele Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Požadavek na poskytnutí jistiny
Zadavatel nepožaduje.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
S pozdravem

…………………………..
Milan Myšák
starosta obce Jehnědí

