
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Tato  veřejná  zakázka  malého  rozsahu  je  zadávána  mimo  rámec  zákona  v  souladu  s
ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona a postupem stanoveným v Příkazu
ministra č. 14/2012.

Základní informace 
Zadavatel: Obec Březina, Březina 24, 679 05
IČO : 00280020

Veřejná zakázka 
Jde  o  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  kompletní  projektovou  dokumentaci  opravy
hasičské zbrojnice  včetně projektu instalací,  komunikace se  stavebním úřadem a autorský
dozor. Podrobné informace k projektové dokumentaci hasičské zbrojnice jsou v přiložených
souborech. Je nutno se řídit parametry dotačního programu OPŽP, prioritní osa 5.1.

Požadavky plnění
Každá položka bude rozepsaná samostatně, včetně uvedení, zda zpracoval je plátcem DPH či
plátcem není, a zda uvedená cena je s/bez DPH. Budou požadovány tyto práce:

I.  Studie -  zadáni ́ stavby:  návrh tj.  studie řešeni ́ stavby zpracovane ́ podle zadáni ́ investora
stavby,  která  bude  obsahovat  půdorysy,  řez  A,  pohledy,  průvodní  a  souhrnnou technickou
zprávu.  Tato dokumentace bude použita pro případ územního rozhodování stavby investora.

II. Zpracování projektové dokumentace stavby v konečném řešení včetně projektu instalací.

III.  Podáni ́ žádosti  o  povoleni ́ stavby  podle  stavebního  řádu  včetne ̌ dokladove ́ složky  a
potvrzení o zahájení řízení podle stavebního řádu na objekt zakázky.

IV. Předání povolení realizovat stavbu podle stavebního řádu.

V. Autorský dozor dle průběhu výstavby na výzvu objednatele.

VI.  Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou včetně energetického štítku
obálky dle normy ČSN730540-2 (2011).
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Doba plnění
Zadavatel předpokládá dobu plnění předání projektové dokumentace do konce 15. prosince
2015.  Uchazeč  ve  své  nabídce  navrhne  termín  zahájení  a  ukončení  prací.  Zadavatel
upozorňuje, že celková doba plnění ve dnech bude součástí hodnocení.

Místo plnění
Obec Březina, budova hasičské zbrojnice, Březina 240.

Hodnocení zakázky
Zadavatel bude hodnotit nabídky podle celkové výhodnosti, do které počítá zejména tyto 
aspekty: 

 Cena 90%
 Termín dodání 10%

Termín podání nabídek
Nabídku  podejte  nejpozději  do  středy  2.  září  2015,  18  hod.,  buďto  elektronicky  na
starosta@obec-brezina.cz, poštou na adresu OÚ Březina, Březina 24, 679 05, Křtiny či osobně
na obecním úřadě.

Projektové podklady jsou uložené na adrese: http://bit.ly/1Nt5Jrs

S pozdravem

Mgr. Martin Habáň, starosta obce
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