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společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222 

                         s. r. o.  
společnost pro zadávání veřejných zakázek  

a organizaci výběrových řízení                                    
 
Vyzývaným dodavatelům 
 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec 

    CC/ZMŘ/MChr1/14 Partynglová/481 030 368 07.08.2014 

 
 
Výzva k podání nabídky a k prokázání spln ění kvalifikace  

 
Vážený dodavateli, 

z pověření zadavatele, Město Chrastava, IČ: 002 62 871, se sídlem nám. 1 máje 1, 463 31 
Chrastava, zastoupeného Ing. Michaelem Canovem, starostou města, Vás  vyzýváme k podání 
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: 
 

,,Zateplení a vým ěna otvorových výplní MŠ Lu ční, Chrastava“ 
 
  
Předmět pln ění veřejné zakázky:  
 

Předmětem zakázky je zateplení fasády, střešní konstrukce a stropu nad suterénem, výměna 
oken a dveří včetně stavebních úprav souvisejících s těmito pracemi na objektu MŠ Luční, 
č.p.661 v Chrastavě, na st.p.č.663, k.ú. Chrastava I, a to za účelem snížení energetické 
náročnosti tohoto objektu. 
 
Celý objekt slouží pro účely mateřské školy, včetně technického zázemí s celkovou zastavěnou 
plochou 754,4 m2. Je téměř v celém půdorysu jednopodlažní, jen jeho střední hospodářská část 
je podsklepena a objekt je zastřešen sedlovou střechou. 
 
Jelikož je velká část stavby vystavěna jako lehká sendvičová konstrukce, je nutné tuto konstrukci 
ochránit z interiérové strany proti pronikání par. Bude vybudována předstěna a podhled ze 
sádrokartonových konstrukcí a tato konstrukce bude obsahovat parotěsnou folii. 
 
Stavba bude provedena ve 2 etapách: 
I.etapa: v průběhu roku 2014 bude provedena výměna otvorových výplní objektu 
II.etapa: v průběhu roku 2015 bude provedeno zateplení vnějšího obvodového pláště v celé 

ploše pomocí kontaktního zateplovacího systému, zateplení podkrovního prostoru a 
stropu nad suterénem, dále bude vybudována předstěna a podhled z interiéru ze 
sádrokartonových konstrukcí s parotěsnou folií, klempířské práce a elektroinstalace. 
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Rozsah stavebních úprav: 
- výměna okenních a dveřních výplní otvorů 
- zateplení obvodových stěn objektu, střešní konstrukce a stropu nad suterénem 
- sádrokartonové konstrukce v interiéru objektu 
- klempířské práce 
- elektroinstalace  
Toto poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) realizováno postupem dle 
ZVZ, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 ZVZ a ve Směrnici Rady města 
Chrastava č.1/2013. Práva a povinnosti zadavatele a uchazečů se řídí zadávacími podmínkami 
v zadávací dokumentaci (dále jen ZD), Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu životního prostředí (dále jen OPŽP), kapitolou č. 5 – Zadávací řízení. 
Závazné pokyny jsou přístupné na http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/51/15452-
20140314_zppz.pdf . 
 
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, 
konkrétně z dotace z Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu 
CZ.1.02/3.2.00/13.20904, akceptační číslo 14198293 . 
 
 
Klasifikace p ředmětu ve řejné zakázky:  
Stavební práce 45000000 – 7 
Stavební úpravy budov mateřských škol 45214100 – 1 
Fasády 45262521 – 9 
Tepelné izolace  45321000 – 3 
Práce se sádrokartonem 45324000 – 4 
Klempířské práce 45261310 – 0 
Okna, dveře a související položky 44221000 – 5 

 
Předpokládaná cena p ředmětu zakázky:  

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 3,05 mil. K č bez DPH. 
 

Doba pln ění zakázky:  
Termín uzavření smlouvy: ihned po ukončení zadávacího řízení (předpoklad 09/2014). 
 
Realizace zakázky bude provedena ve 2 etapách: 
I.etapa – Výměna výplní otvorů:  

Předpokládané zahájení prací: 09/2014 
   Požadovaná doba trvání staveb. prací: max. 2 měsíce 
 
II.etapa – Zateplení vnějšího obvodového pláště v celé ploše pomocí kontaktního zateplovacího 

     systému, zateplení podkrovního prostoru a stropu nad suterénem, vybudování  
     předstěny a podhledu z interiéru ze sádrokartonových konstrukcí s parotěsnou folií,  
     klempířské práce a elektroinstalace. 

Předpokládané zahájení prací: 02/2014 
   Požadovaná doba trvání staveb. prací: max. 7 měsíců 
 
Přesný harmonogram prací bude upřesněn v koordinaci s provozem MŠ Luční Chrastava a po 
jeho odsouhlasení zadavatelem bude zapsán do stavebního deníku. 
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Místo pln ění zakázky:  
Místem plnění je objekt MŠ v Luční ulici č.p. 661 v Chrastavě.  
 
Podmínkou účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu je prokázání kvalifikace v rozsahu 
požadovaném zadavatelem. 
 
K prokázání kvalifikace v rámci tohoto poptávkového řízení uchazeč předloží: 

1. Čestné prohlášení  o splnění základních kvalifikačních předpokladů vymezených § 53 
odst. 1 zákona 

2. Výpis z obchodního rejst říku  či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních 
právních předpisů, ne straší než 90 dnů,  

3. Doklad o oprávn ění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

4. Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných 
dodavatelem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují 
stavební zakázky, jejichž předmětem bylo zateplování objekt ů včetně vým ěny výplní 
otvor ů. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, 
doba plnění a název a kontakt na objednatele.  

 
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží seznam min. 3 obdobných 
zakázek, s finan čním objemem každé z nich min. 1.000.000,- K č bez DPH.  

 
5. Dodavatel předloží seznam techniků a technických útvarů podílejících se na realizaci níže 

specifikovaných  stavebních prací:  
a. provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů 
b. montáž otvorových výplní 
c. pro provádění konstrukcí suché výstavby 
d. pro provádění parozábran 

 
Min. 1 technik z každého technického útvaru musí zároveň prokázat odbornou 
způsobilost k provádění příslušných stavebně-montážních prací tj. do nabídky doložit 
osvědčení o jeho proškolení k  montáži či instalaci daného systému přímo 
od výrobce nebo jiný obdobný doklad prokazující jeho odbornou způsobilost.  
 

6. Veškeré nabízené systémy či výrobky zabudované do stavby musí splňovat technické 
parametry uvedené v zadávací projektové dokumentaci i požadavky příslušných českých 
či evropských norem, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých předpisů, v platném znění, dále požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. (OTP o obecných technických požadavcích na výstavbu) a její 
novely vyhláškou MMR č.20/2012 Sb.  Veškeré zateplení bude minimálně odpovídat 
doporučeným normovým hodnotám ČSN 73 0540-1. K prokázání tohoto p ředpokladu 
předloží uchaze č konkrétní technickou specifikaci a prohlášení o sh odě nebo 
doklad o ozna čení CE min. u následujících systém ů či výrobk ů: 

• vnější kontaktní zateplovací systém 
• okna a dveře 

 

 
 
Způsob hodnocení nabídek:  
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Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou 
zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 
nabídková cena  bez DPH. 
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví 
pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
 
 

      Prohlídka místa pln ění: 

 Prohlídka místa plnění se bude konat dne  18.08.2014 od 10:00 hodin .  
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude u vchodu do MŠ v ulici Luční č.p. 661 v Chrastavě. 
 
Předmět zakázky, podrobné požadavky na prokázání kvalifik ace a údaje o hodnotících 
kritériích jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci, která je v kompletní elektronické 
podobě včetně příloh č.1 - č.8 zveřejněna na profilu zadavatele – : http://sluzby.e-
zakazky.cz/Profil-Zadavatele/894166e5-742f-4db3-8907-0b15aa752ddd  
 
 
Lhůta pro podání nabídek : 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 25.08.2014 do 15:00 hodin .  
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele, na adrese: 
 
Město Chrastava 
nám. 1. máje 1 
463 31 Chrastava  
 
Provozní doba podatelny veřejného zadavatele je: 
pondělí, středa 7:30 -17:00 
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00  
 
nebo je možné zaslat nabídku na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději 
do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise 
neotvírá, pozdní podání nabídky oznámí zadavatel bezodkladně příslušnému uchazeči. 
 

Nabídka bude předložena v českém jazyce . 
 
Zadávací lh ůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 
60 kalendá řních dní. 

 
Za předloženou nabídku předem děkujeme. 
 
 

Eva Partynglová 
referent veřejných zakázek 

Compet Consult s.r.o., poradce zadavatele 
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