Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem dne 24. 9. 2015
Vyřizuje: Mgr. Jiří Hendrich
Telefon: 325 551 000; 602154221

POPTÁVKA
k veřejné zakázce malého rozsahu
dle § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
na dodávku

„Oprava a rekonstrukce toalet a koupelny“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem)
zastoupený: Mgr. Jiřím Hendrichem,
ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 49534963
DIČ: Telefon/fax: 325551000, 602154221
e-mail: reditel@dnz-lysa.cz
2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Oprava a rekonstrukce toalet a centrální koupelny na 1. patře
Domova Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Vytvoření bezbariérové toalety spojením dvou stávajících toalet. Oprava zbývajících toalet.
Zvýšení nadezdívky WC boxů o cca 20 cm. Výměna zárubní a dveří. Výměna toaletních mís
a vysokopoložených nádobek za systém KOMBI, rohové ventily střední kategorie. Instalace
madel. Nové vodoinstalační rozvody z materiálu PPR a veškeré vynucené nebo žádoucí
úpravy odpadního potrubí. Instalace malého nového umyvadla v provedení pro vozíčkáře a
naklápěcího zrcadla dle výběru a požadavku zadavatele v prostoru bezbariérové toalety.
Přemístění výlevky z chodbičky WC do prostoru koupelny. Nové obložení stěn a podlah dle
výběru a požadavku zadavatele. Seseknutí rohů průchodu do chodby WC.
Oddělení chodby k toaletám od koupelny lehkou příčkou s šikmým dveřním průchodem 100
cm umožňujícím průjezd a manipulaci s mobilní vanou. Instalace nových zárubní, dveří a
kování dle výběru zadavatele. Přemístění sprchovacího koutu, instalace sprchovacího sedátka
dle výběru zadavatele. Nové vodoinstalační rozvody z materiálu PPR a veškeré vynucené
nebo žádoucí úpravy odpadního potrubí. Instalace umyvadel v provedení pro vozíčkáře a
naklápěcích zrcadel. Instalace širší a kratší plechové vany se zazděním a obložením
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přizpůsobeným pro použití zdvihací techniky. Instalace kvalitních uzavíracích ventilů střední
kategorie pro možnost uzavření potrubí pitné vody, TUV a cirkulace do rekonstruovaných
toalet a koupelny včetně vypouštěcích ventilů a taktéž směrem do 2. patra. Úprava otvorů
odvětrávání a instalace vhodných mřížek. Nové obložení stěn a podlah dle výběru
a požadavku zadavatele, 2x gula. Naspádování podlahy, opravy zdí po provedených
instalacích.
Zřízení umývacího koutku v sousedním pokoji – instalace umyvadla pro vozíčkáře, nová
přípojka pitné vody a TUV včetně odpadu. Obložení stěny umývacího koutku.
V objektu WC a koupelny 1. patra je nutné postupovat s ohledem na stávající izolaci proti
vodě. Poškozenou, popř. chybějící izolaci je nutné během opravy WC a koupelny vyměnit
nebo doplnit.
Součástí předmětu plnění je i likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti dodavatele.
Zadavatel očekává plnění zakázky ve standardu odpovídajícímu posledně rekonstruovanému
WC v přízemí objektu u výtahu.
S ohledem na skutečnost, že WC i koupelna se nachází uprostřed objektu zámku v místnosti
bez oken, není při realizaci zakázky možné použít materiály uvolňující páry organických
rozpouštědel a jiné nebezpečné nebo zapáchající látky. Obdobně bude po zhotoviteli
požadována minimalizace prachu při realizaci zakázky.
3. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Místem plnění realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Domov Na Zámku
Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem
Podmínkou je obhlídka současného stavu na místě po předchozí dohodě.
4. Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Říjen – ½ prosince 2015 - dle dohody.
5. Požadovaná záruka za jakost:
Záruka na jakost dodávky v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je
požadována v délce 36 měsíců od předání dodávky zadavateli.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky.
Prokázání kvalifikačních předpokladů bude zadavatel požadovat od uchazeče, který předložil
nejvhodnější nabídku, před podpisem příslušné smlouvy nebo vyhotovením písemné
objednávky zadavatelem k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
Uchazeč před podpisem uvedené smlouvy nebo vyhotovením písemné objednávky
zadavatelem předloží zadavateli
a) v souladu s ustanovením § 54 písm. a) a b) zákona
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, a to v originále nebo v úředně
ověřené kopii,
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doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v úředně ověřené kopii,
b) čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah
plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za
uchazeče jednat.
7. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona. Jediným kritériem pro
výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena.
8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Nabídka bude uchazečem zpracována písemně.
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná,
a to v členění bez DPH, samostatně DPH, a včetně DPH.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Možnost uplatnění DPH 15%.
Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána
jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím
statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou
osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
9. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedenou dodávku dle odst. 2.
Faktura bude vystavena po dokončení dodávky dle odst. 2 – poštou nebo osobně, emailem.
Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
10. Uzavření smlouvy
Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou návrh smlouvy
nebo případně vyhotoví v souladu s touto výzvou písemnou objednávku k plnění uvedené
veřejné zakázky malého rozsahu.
Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel
s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, případně zadavatel zašle písemnou
objednávku k plnění uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči, který předložil
nejvhodnější nabídku; v tomto případě je smlouva uzavřena akceptací uvedené
objednávky uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku.
11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 9. 10. 2015 ve 14,00 hod.
Jediným místem pro podání nabídek je podatelna Domova Na Zámku Lysá nad Labem,
p. o., Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem. Nabídku je možné podat osobně v podatelně
3

v uvedené budově nebo zaslat poštou na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou
adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Oprava a rekonstrukce toalet a koupelny“ - NABÍDKA-

NEOTEVÍRAT

a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče.
Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě,
že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
12. Kontaktní osoby zadavatele:
Kontaktními osobami zadavatele jsou:
Ing. Ondřej Sedlář
Telefon: 325 551 067; 721 437 835
e-mail: spravce@dnz-lysa.cz
13. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.
Výše uvedená veřejné zakázka malého rozsahu není zadavatelem zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona.
14. Přílohy: -

Mgr. Jiří Hendrich - ředitel
Domov na Zámku Lysá nad Labem
příspěvková organizace
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