OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016 Sb. v platném znění vydané obcí
Záchlumí ve smyslu citovaného zákona

Zadavatel:
Obec Záchlumí, se sídlem Záchlumí 17, 349 01 Záchlumí, IČ: 00573621, oznamuje zahájení
výběrového řízení k zakázce na stavebná práce s názvem "Rekonstrukce objektu služeb č. p.
79-1. a II. etapa" zadávaného v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného
z Plzeňského kraje.
Předmět zakázky:
Předmětem této zakázky je realizace I. a II. etapy rekonstrukce objektu. V rámci první etapy se
jedná o tyto stavební práce: kompletní výměna střešního pláště v rozsahu 334,16 m2 (demontáž
stávající a montáž nové krytiny). Nově bude střecha pokryta lepenkou a další vrstvou živičného
šindele. Rovněž budou kompletně vyměněny klempířské prvky (okapy, římsy, ventilační prvky).
Do výměny krytiny je zahrnuta i stříška nad vstupem. Součástí této části rekonstrukce je instalace
vzduchotechniky v kombinaci s tepelným čerpadlem (vzduch/vzduch) a umístění otopných těles v
poštu 5 ks.
Druhá etapa zahrnuje oprava venkovních omítek a soklu podél celého objektu včetně nátěru.
Výměnu původních oken za plastová, celkem 6 ks oken dvoukřídlých typové plochy 2,7 m2
včetně nových parapetů a výměně obou vchodových dveří také za plastové 900*2200 otevíravé.
Současně dojde k osazení nové mříže v rámu nebo z jednotlivých tyčí. Kompletní oprava omítek
uvnitř prodejny potravin a vymalování. Venkovní dlažba při vstupu do prodejny bude vyměněna
za novou a bude namontováno nové pozinkované zábradlí včetně dřevěných výplní.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v přiložené projektové dokumentaci, dále v zadávací
dokumentaci k podání nabídek a v závazném textu Smlouvy o dílo včetně dalších příloh zadávací
dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1.534.454,85Kč bez DPH.
Idodatečné informace k zakázce, kontaktní osoba:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
dodatečné
informace
je
možné
podat
pouze
písemně
na
e-mail:
marketazabloudilova78@seznam.cz Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
dodatečné informace, případně související dokumenty, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení
žádosti. všem účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel může
poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Záchlumí, Záchlumí 17, 349 01 Sříbro nejpozději do 6. května do 11:00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nabídky musí
být podány v českém jazyce.
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Ostatní:
Zadavatel je žadatelem o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na realizaci projektu s
názvem "Rekonstrukce objektu služeb č. p. 79-1. a II. etapa" a výběrové řízení je
organizováno v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Zadavatel si vymezuje
možnost zrušit výběrové řízení v případě neposkytnutí finanční podpory, neboť by tato situace
představovala důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby ve
výběrovém řízení pokračoval. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Záchlumí dne 20. dubna 2020
............................................................
Šárka Trávníčková, starostka
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