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Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu a nátěry v některých
v určených prostorech budovy ZŠ Školní čp.246 a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o
předložení cenové nabídky.
Název veřejné zakázky:
Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě
Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění
nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 8.000 m2
2. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle
požadavků (případně jiné nátěry)
3. Další potřebné práce a materiál
Místo plnění zakázky: budovy ZŠ Školní 246 a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě
Termín plnění zakázky : od 1.3.2013 – do 31.10.2012
(dle požadavku zadavatele a vedení ZŠ a ZUŠ)
Předpokládaná cena :

do 300 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:
Popis
Číslo
položky

Množství
Odstranění nesoudržných vrstev
škrábáním

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M.J. Jednotková cena Použitý
bez DPH
materiál

cca 8000
m2

Sádrování opadlých rohů a prasklin

m²
m²

Malování ve dvou vrstvách (bílá +
barevná)
Nátěr soklu omyvatelným nátěrem
Nátěr zárubní 1x základ 1x email
Nátěr dveří 1xzáklad 1x email (plech)
Nátěr dveří 1xzáklad 1x email (dřevo)
Nátěr zábradlí
Nátěr školní tabule (dřevěné)
Nátěr plechových kójí na WC

m²
m²
ks
ks
ks
mb
ks
ks

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění.
Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění
smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
do 15.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246
v Petřvaldě“.
Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
po, stř
7.00 - 11.30 hod
12.00 - 17.00 hod.
út, čt, pa
7.00 - 11.20 hod.
12.00 - 15.00 hod.

Jarmila Skálová
starostka města Petřvald
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Příloha k výzvě:

Smlouva o dílo
(dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Označení díla: Malování a nátěry v objektu Základní školy a Základní umělecké školy Školní 246,
735 41 Petřvald
I.
Smluvní strany
1. Město Petřvald
v zastoupení: Jarmila Skálová, , starostka města
bank.spojení: ČS, a.s., pobočka Petřvald
č.ú.: 27-1721679329/0800
IČ: 00297593
dále jen objednatel
2.
místo podnikání:
IČ:
DIČ:
č.ú.:
dále jen zhotovitel
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 262, odst. 1 a
ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je :
4. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění
nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 8.000 m2
5. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle
požadavků (případně jiné nátěry)
6. Další potřebné práce a materiál
III.
Termín plnění
Termín zahájení prací: 03/2013
Termín ukončení prací: 10/2013
IV.
Cena díla
Dohodnutá maximálně přípustná cena díla činí 300 000,- Kč bez DPH.( Třistatisíc korun českých).
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Cena za jednotlivé práce činí:
Popis
Číslo
položky

Množství
Odstranění nesoudržných vrstev
škrábáním

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M.J. Jednotková cena Použitý
bez DPH
materiál

cca 8000
m2

Sádrování opadlých rohů a prasklin

m²
m²

Malování ve dvou vrstvách (bílá +
barevná)
Nátěr soklu omyvatelným nátěrem
Nátěr zárubní 1x základ 1x email
Nátěr dveří 1xzáklad 1x email (plech)
Nátěr dveří 1xzáklad 1x email (dřevo)
Nátěr zábradlí
Nátěr školní tabule (dřevěné)
Nátěr plechových kójí na WC

m²
m²
ks
ks
ks
mb
ks
ks

V.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného po předání díla a jeho
převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, a to vždy jednou měsíčně. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní
od jejího doručení objednateli.
3. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt města Petřvaldu je používán k ekonomické činnosti a ve
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek
uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. (Faktury bez DPH.)
3. Veškeré požadavky objednatele na provedení prací nad smluvený rozsah díla, jakož i požadavky na
použití prokazatelně dražších materiálů či zařízení souvisejících s provedením díla budou řešeny
dodatkem k této smlouvě.
VI.
Ostatní ujednání
1. V případě nesplnění povinností – závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo bude objednatel
postupovat v souladu s obchodním zákoníkem č. 531/1991 Sb., v platném znění.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, jakož i po celou dobu záruční lhůty,
která činí 24 měsíců od předání díla. Zhotovitel v záruční lhůtě odstraní vady bezplatně.
3. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

V Petřvaldě dne …………..2013

……………………………..
za objednatele: Jarmila Skálová, starostka

……………………………………….
za zhotovitele:
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