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Písemná výzva k předložení cenové nabídky služeb
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: Obec Běleč, Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, IDDS 7wjajvb
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – dodávka a montáž
Oprávněná osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce, tel. 724 189 517, smejkal@obecbelec.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání a montáž oken a dveří na obecním úřadě v Bělči na adrese 39143 Běleč 22, okres 
Tábor.  Jedná se o dodání 16 ks oken a 4 ks dveří. V současné době jsou osazena stávající okna a dveře z roku 
1987. Součástí zakázky je demontáž starých oken a jejich likvidace, dodávka a montáž nových oken, zednické 
začištění a montáž vnějších parapetů.

Předpokládaná cena služeb: 160.000,- Kč včetně DPH.
Kritérium hodnocení nabídek: 100 % - cena dodávky a montáže

Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání – prostá kopie ŽL, výpisu z obchodního rejstříku apod.,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody – potvrzení pojišťovny, prostá kopie smlouvy apod.,
- čestné prohlášení o bezdlužnosti – uchazeč nemá závazky po lhůtě splatnosti,
- ověřená kopie plné moci, pokud nebude nabídka podepsána statutárním zástupcem podle výpisu z OR.

2) Nabídka bude obsahovat cenu v Kč včetně DPH – kompletní dodávka stavebních prací včetně materiálu, 
režijních nákladů a ostatních nákladů a poplatků. Nebude požadována žádná záloha před dodáním.

3) Termín plnění: od 10. 10. 2011 do 30. 11. 2011, předání a fakturace do 30. 11. 2011.
4) Nabídky budou doručené v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat – nabídka Výměna oken a dveří na OÚ", 

na  adresu  Obec Běleč,  391 43 Běleč 22  do  pátku  7. 10. 2011  9:00  hodin.  Nabídku  je  možno  podat 
i prostřednictvím datové schránky (IDDS: 7wjajvb).

5) Data k ocenění:

Budovu obecního úřadu na adrese Běleč 22, okres Tábor je možno si prohlédnout po domluvě se starostou 
obce (tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz).

Seznam oken:
1x jednodílné fix okno šířka: 280 cm, výška: 174 cm, bezpečnostní třída 3,
1x trojkřídlové okno šířka: 296 cm, výška: 146 cm,
3x dvoukřídlové okno šířka: 143 cm, výška: 145 cm, bezpečnostní třída 3,
3x dvoukřídlové okno šířka: 115 cm, výška: 145 cm, bezpečnostní třída 3,
1x jednokřídlové okno šířka:   83 cm, výška:   55 cm, bezpečnostní třída 3,
1x jednokřídlové okno šířka:   83 cm, výška:   55 cm, bezpečnostní třída 3,
2x jednokřídlové okno šířka:   57 cm, výška:   85 cm,
3x jednokřídlové okno šířka:   57 cm, výška:   55 cm,
1x jednokřídlové okno šířka:   58 cm, výška:   58 cm.

Seznam dveří:
1x jednokřídlé dveře šířka: 140 cm, výška: 228 cm, dveře pravé, dovnitř otvírané,
1x jednokřídlé dveře šířka: 90 cm, dveře levé, ven otvírané, do stávajíc. ocelových zárubní,
1x jednokřídlé dveře šířka: 80 cm, dveře levé, ven otvírané, do stávajíc. ocelových zárubní,
1x jednokřídlé dveře šířka: 60 cm, dveře levé, ven otvírané,  do stávajíc. ocelových zárubní.



Požadovaný součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw = 0,9 W/(m2.K) .
Požadovaný součinitel prostupu tepla celých dveří nesmí být vyšší než Uw = 1,2 W/(m2.K) .
Ke změně požadovaného součinitele prostupu tepla celých dveří došlo dne 29. 9. 2011.

U křídlových oken bude otevírání otevíravé i sklopné, u fix okna žádné otevírání, jde o náhradu výlohy. Na 
žádném okně nebudou použity meziskelní příčky. Na všech oken bude nalepena bezpečnostní fólie a použito 
celoobvodové kování. Dekor vnější (rám i křídla) - imitace dřeva v běžných dřevěných dekorech - tmavší  
odstín, z vnitřní strany (rám i křídla) bílé. Parapety plechové lakované s tmavých odstínem. Vnitřní parapety 
nejsou v současné době použity, místo nich jsou keramické obklady.

Jednokřídlé dveře (do otvoru 140 x 228 cm) musí být vyrobeny tak, aby průchozí šířka byla min. 90 cm a 
průchozí výška min. 197 cm. Dveře mohou být provedeny s jedním bočním dílem na pravé straně (z pohledu 
zvenčí) nebo s dvěma bořními díly z obou stran. Boční díl bude zasklen se stejnými parametry jako okna. 
Bezpečnostní třída dveří musí být minimálně 3.

Jednokřídlé  dveře  do  stávajících  ocelových  zárubní  budou  plná  bez  jakýchkoliv  otvorů.  Kování: 
bezpečnostní třída 3.

6) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.

V Bělči dne 29. 9. 2011

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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