Obec POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

V Poličné, dne 19. 1. 2022

Výzva k podání cenové nabídky
Identifikace zadavatele:
Název:
Obec Poličná
Zastoupený: Vladimírem Místeckým, starostou
Sídlo:
Poličná 144, 757 01
IČ:
01265741
Tel.:
724 205 382
Název zakázky:

ZŠ Poličná, stará budova – rekonstrukce otopné soustavy

Předmět zakázky:
Nevyhovující stávající rozvod ústředního vytápění včetně stávajících článkových otopných
těles bude demontován. Rozvody v kotelně zůstanou zachovány. Po realizaci dojde k
přenastavení expanzních nádob, oběhového čerpadla GRUNDFOS Magna 65 - 60F a topné
křivky ekvitermní regulace. Otopná soustava je nově navržena na teplotní spád 75/60°C.
Nový rozvod začíná pod stropem 1PP v m. č. 110 (sklad) napojením na stávající ocelové
potrubí DN80 vedoucí z kotelny v 1NP. Na společném vratu bude umístěn hlavní vyvažovací
ventil. Odtud vede páteřový rozvod jednotlivých větví (V, V2, V3, V4) k jednotlivým
stoupačkám a dále k otopným tělesům. Paty větví jsou osazeny uzavíracími, vypouštěcími
kohouty a vyvažovacími ventily. Nové páteřové rozvody povedou převážně v původních
trasách. Rozvody budou řádně označeny směrem proudění.
Po skončení všech prací a před zakrytím potrubí bude provedena stavební, tlaková a topná
zkouška dle ČSN 06 0310. Potrubí bude také řádně propláchnuto. Na závěr bude systém
zaregulován dle vyhl.193/2007 Sb. Ke všem zkouškám a zaregulování systému bude vystaven
protokol.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci, která je
nedílnou součástí této výzvy.
Předpokládaná cena:

1 483 515,65 Kč bez DPH

Místo realizace:

Základní škola Poličná

Termín realizace:

od 1. 7. 2022 do 15. 8. 2022

Termín podání nabídky:

nejpozději do 31. 1. 2022 do 09:00 hod. (rozhodující je datum
doručení nabídky nikoli datum odeslání, resp. datum
poštovního razítka

Místo podání nabídek:

Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01 (podatelna)

Způsob podání nabídky:

Nabídky předkládejte písemně v listinné podobě v českém
jazyce v uzavřené obálce označené názvem: „ZŠ Poličná, stará
budova – rekonstrukce otopné soustavy“, slovem
„Neotvírejte“ a identifikačními údaji o uchazeči. Každý uchazeč
je oprávněn podat pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští
variantní řešení.

Kritérium pro výběr:

Nejnižší nabídnutá cena v Kč bez DPH

Obsah nabídky:

Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
Cenová nabídka
Poddodavatelské schéma

Další informace:

V případě zájmu předkladatele nabídky, umožní zadavatel
obhlídku místa samého. Uvedené lze dojednat na telefonním
čísle starosty obce Poličná, pana Vladimíra Místeckého, tel:
724 205 382.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadavatel na základě obecné zákonné výjimky
(§ 18 odst. 5) nezadává tuto zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení
či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit bez udání důvodů do uzavření smlouvy.

Vladimír Místecký v.r.
starosta obce

Přílohy:
1. Technická zpráva
2. Technická specifikace
3. Půdorys 1 NP
4. Půdorys 2 NP
5. Slepý rozpočet projektu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3223749389/0800
ID DS: rbyper7
www.policna.cz

IČ: 01265741
tel.+420 702 088 409
obec@policna.cz

