Vážení,
Obec Prachovice,
IČO 270733
DIČ CZ00270733,
adresa
Obecní úřad Prachovice
Chrudimská 50
538 04 Prachovice
jako zadavatel (dále jen zadavatel), Vás jako potenciálního uchazeče (dále jen uchazeč) vyzývá k podání
nabídky na akci
„Rekonstrukce výtahu Bučina 238“
1. Popis
1.1. Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce výtahu v Prachovicích na sídlišti Bučina č.p. 238.
1.2. Vymezení plnění:
1.2.1. Demontáž stávajícího výtahu.
1.2.2. Vodítka kabiny zůstanou původní, nebudou se rekonstruovat. Pouze se provede jejich vyčištění a
seřízení.
1.2.3. Konstrukce šachty zůstane původní a bude osazena plechovými zámkovanými kazetami
s vevařenými výztuhami z důvodu tuhosti dle ČSN EN 81-1 s povrchovou úpravou práškovou
vypalovanou barvou Komaxit.
1.2.4.Bude vybourán stávající betonový základ pod výtahovým strojem ve strojovně a betonové
nárazníky pod kabinou
1.2.5. Dodání a montáž nového výtahu podle Přílohy č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE
VÝTAHU BUČINA 238. Provedení bude obdobné stávajícímu, tzn. strojovna v suterénu a lana
vedená za kabinou.
1.3. Termín realizace:
1.3.1.Zahájení ne později než 4 měsíce od podpisu smlouvy.
1.3.2.Vlastní realizace v trvání nejdéle 40 po sobě jdoucích dní.
1.4. Likvidaci odpadu:
1.4.1. Stavení suť, sklo a spalitelný materiál (plasty, dřevo, textil) si zajistí obec sama, vybraný uchazeč
odpad pouze vytřídí na stavební suť, kovy a obalový materiál a dopraví na obcí určené místo u
místa stavby.
1.4.2. Kovy zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech uchazeč.
1.5. Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby
zadavateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci kovů dle 1.4.2).
1.6. Všechny práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě a v souladu s platnými
technickými normami.
1.7. V době rekonstrukce je třeba zajistit průchodnost a bezpečnost na schodišti okolo výtahové šachty.
1.8. Prohlídka místa se bude konat dne 16.6.2015 od 10.00 hodin na místě samém.
2. Zařízení staveniště
2.1. Pro zařízení staveniště a skladování odpadu je možno využít krom suterénních prostor v okolí výtahu i
přilehlou budovu dílny obecního úřadu.
2.2. Místa zařízení staveniště nejsou obcí střežená.
3. Nutné podmínky účasti ve výběrovém řízení
3.1. Uchazeč akceptuje provedení v souladu s odstavci 1 a 2
3.2. Uchazeč souhlasí se zveřejněním části nabídky dle bodu 4.2 a, pokud zakázku získá, finální smlouvy
na webových stránkách obce.
3.3. Uchazeč musí být držitelem oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3.4. Na zpracování nabídky nesmí s uchazečem spolupracovat ani být placen kterýkoliv ze zaměstnanců
zadavatele. Nerespektování této skutečnosti je důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Veškerá
spolupráce zaměstnanců zadavatelů se může uskutečňovat pouze ve smyslu bodu 8.
3.5. Informace získané uchazečem od zadavatele jsou důvěrné a mimo tohoto výběrového řízení nesmí být
nadále uchazečem používány.
3.6. Platební podmínky po dobu smluvního vztahu: Platba fakturou po předání díla – splatnost 30 dnů.
Strana 1 (celkem 3)

3.7. Nabídku zpracovává uchazeč na vlastní náklady.
3.8. V případě, že objevíte v naší výzvě či jejích přílohách chybu, na kterou upozorníte, souhlasíte s tím, že
o této chybě budou informováni i ostatní účastníci. V této souvislosti žádáme ty uchazeče, kteří hodlají
podat nabídku na základě zveřejnění výzvy na www.obecprachovice.cz, aby osoby, podepsané pod
touto výzvou, informovali e-mailem o svém záměru na výzvu reagovat a zajistili si tak eventuální
aktualizace výzvy.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídky
4.1. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
4.2. Nabídku prosím zpracujte do přílohy č. 1.
4.3. Jako součást nabídky prosím přiložte návrh smlouvy o dílo.
4.4. Kritéria hodnocení jsou tato:
Kritérium
Váha Vliv na celkové hodnocení
Celková cena díla v Kč s DPH
65% Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
Záruka v letech
10% Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Garance ceny servisu v letech
10% Čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení
Cena komplexního servisu na období 1 roku dle
10% Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení
Přílohy č. 3
Trvání realizace díla ve dnech bezprostředně
5% Čím nižší hodnota, tím lepší hodnocení.
po sobě jdoucích
5. Vaši nabídku zašlete poštou či osobně na obecní úřad v období od 22.6. do 29.6.2015 do 12.00 hod. Při
osobním doručení je třeba respektovat přítomnost pracovnice podatelny, která je v pondělí a středu od 7.00
hod. do 16.00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod. s polední přestávkou 11.30-12.00
hod. Budete-li nabídku doručovat osobně, použijte zapečetěnou obálku, nadepsanou „Rekonstrukce
výtahu Bučina 238 - neotevírat“ s tím, že výslovně upozorníte přebírající pracovnici na to, že se jedná o
nabídku do výběrového řízení.
6. Otevírání obálek bude probíhat dne 29.6.2015 od 17.00 hodin bez přítomnosti uchazečů v budově obecního
úřadu.
7. V případě nezájmu o podání nabídky Vás prosíme o krátké sdělení e-mailem na adresu níže podepsaných
osob.
8. Pokud byste vyžadovali další telefonickou konzultaci zadání s pracovníky zadavatelů, jednejte prosím s
jednou z níže podepsaných osob či s technikem obce panem Františkem Katrušinem, mobil 607532782,
e-mail katrusin.ou@seznam.cz. Tyto osoby jsou určeny jako jediné, přes které bude probíhat do konečného
rozhodnutí o dodavateli a podpisu smlouvy veškerá komunikace.
9. Vyhodnocení nabídek bude provedeno komisí v souladu se „Směrnicí č.11/2012 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Prachovice“ do 10.7.2015 a to bez účasti uchazečů. Směrnice je
v případě Vašeho zájmu o seznámení se s ní umístěna na adrese
http://www.obecprachovice.cz/e_download.php?file=data/editor/mini24cs_1.pdf&original=20121216smernice11.pdf
10. Vyhodnocení se bude realizovat, za předpokladu, že splníte nutné podmínky účasti, na základě Vámi
dodané nabídky – hodnot kritérií dle odst. 4.4. Jednotlivým hodnotám kritérií se lineární interpolací na
základě srovnání s ostatními nabídkami přiřadí hodnoty 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší). Celkové hodnocení
bude následně skalárním součinem vektoru hodnot získaných lineární interpolací a vektoru vah kritérií.
11. O výsledku budete vyrozuměni. Toto vyrozumění bude mít charakter oznámení, že jste byli vybráni, že
postupujete do dalšího kola (rozhodne-li se zadavatel pro jeho uspořádání), nebo že jste neuspěli. Na
www.obecprachovice.cz si budete moci prohlédnout výsledné vyhodnocení a po uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem i tuto smlouvu.
12. Na základě předběžného cenového průzkumu se dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3
zákona, jejíž zadávání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.
Mimo Vaší firmu byla tato poptávka zaslána i na další uchazeče a je umístěna na www.obecprachovice.cz,
takže se mohou zúčastnit i další, neobeslaní uchazeči.
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Těšíme se na Vaši nabídku, předem děkujeme za její zpracování a jsme s pozdravem
Ing. Jan Lang, MBA
Místostarosta obce Prachovice
mobil 734370354
e-mail jan.lang@seznam.cz

Mgr. Bohuslava Čepová
Starostka obce Prachovice
tel. 469660882
e-mail starostka@obecprachovice.cz

V Prachovicích, dne 5.6.2015
Zasláno pouze e-mailem.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky
Příloha č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU BUČINA 238
Příloha č. 3 - Komplexní servis

Strana 3 (celkem 3)

Příloha 1

Titulní list nabídky pro akci:
„Rekonstrukce výtahu Bučina 238“
Zadavatel: Obec Prachovice
Uchazeč: DOPLNIT

Kritérium
Celková cena díla v Kč s DPH
Záruka v letech
Garance ceny servisu v letech
Cena komplexního servisu na období
1 roku dle Přílohy č. 3
Trvání realizace díla ve dnech
bezprostředně po sobě jdoucích

Hodnota

Prohlašujeme, že akceptujeme podmínky účasti výběrovém řízení v souladu
s výzvou k podání nabídky.
Datum:
Jméno, příjmení, kontakt
Podpis a razítko:

Strana 1 (celkem 1)

Příloha č. 2 - ROZSAH PRACÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU BUČINA 238
Technická část nabídky :
Technické parametry a hlavní rozměry výtahu - prodloužená kabina:
Stávající výtah
Nový výtah
Typ výtahu
BOV 250/8
Bubnový osobní výtah
Nosnost
250 kg
320 kg
Počet osob
3
4
Rychlost
0,5 m/s
0,63 m/s
Zdvih
19,6 m
19,6 m
Počet stanic
8
8
Počet nástupišť
8
8
Řízení
Sběr směrem dolů
Půdorys kab. š x h
840 x 1.000 mm
810 x 1175 mm
Provedení kabiny
neprůchozí
neprůchozí
Materiál kabiny
laminátová skořepina
komaxit v odstínu RAL
v kombinaci nerez
Osvětlení kabiny
žárovkové
4 světla - LED diody
Zrcadlo / madlo
ano / ano
Podlaha kabiny
PVC
zátěžová krytina ALTRO výběr
designu ze vzorníku
Dveře kabinové
Nejsou
automatické BUS 800 mm
provedení broušený nerez
Dveře šachetní
ruční 700 mm
ruční otočné š =800 mm
Půdorys šach.š x h
1.030 x 1.430
1030 x 1430
Rozvaděč
Releový
mikroprocesorový LCB04
s frekvenčním měničem
Výtahový stroj (kW)
asynchronní jednorychlostní
asynchronní jednorychlostní
s převodovkou 3,5 kW
s převodovkou 5,5 kW
lana
ocelová 2x d=10 mm
ocelová 2x d=10 mm
Obchodní část nabídky:
1. Nabízený rozsah prací
Na výtahu BOV 250 v domě Bučina 238 v Prachovicích bude proveden tento rozsah prací:
Rozsah prací při provedení výměny výtahů BOV 250/8 za nový výtah:
Stávající výtah BOV 250 bude kompletně demontován mimo hlavních vodítek kabiny, která
budou použita pro nový výtah. Bude vybourán stávající betonový základ pod výtahovým
strojem ve strojovně a betonové nárazníky pod kabinou.
Nově bude instalováno:
I. Elektroinstalace
výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího
testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve
volbě servisní organizace)
- rozvaděč s mikroprocesorovým řídicím systémem a frekvenčním měničem v nové
skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním
- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou
signalizací v hlavní nástupní stanici a směrovými šipkami v ostatních stanicích
1

-

-

osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220 V a nouzová signalizace do prohlubně
snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka
závěsný silový a signálový kabel
ovladačová kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal
s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením,
signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením
mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)
monitoring; automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu
servisní organizaci
skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny
kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci
zesílení intenzity osvětlení strojovny, štítky a provozní návody

II. Kabina výtahu – půdorysný rozměr kabiny 810 x 1 175 mm
- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, novými zachycovači
a hlídačem lan
- opláštění boků kabiny v provedení komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky (rohy
kabiny, okopové plechy) včetně větracích otvorů, trubkového nerezového madla
a zrcadla na zadní stěně
- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá
- automatické kabinové dveře v provedení broušený nerez typ BUS – šíře 800 mm
- podlaha kabiny s krytinou typ Altro vzor dle výběru ze vzorníku a tenzometrickým
vážícím zařízením pod podlahou, přejezdový plech (ochranná deska)
- osvětlení kabiny - LED diody
- zábradlí a okopové plechy na strop klece
III.Šachetní dveře – (š = 800 mm)
- ruční jednokřídlé otočné poloautomatické šachetní dveře 800 mm v provedení komaxit
v odstínu RAL dle výběru osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-1 včetně
čelního portálu
IV. Výtahový stroj – nový převodový bubnový
- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou
- převodový výtahový stroj bubnový s dvoučinnou brzdou a krytem bubnů, nosná lana
V.Šachta
- omezovač rychlosti včetně spodní části a lanka
- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii
- žebřík do prohlubně výtahu
Další nutné úkony spojené s odstraněním bezpečnostních rizik na ohrazení šachty
provést kompletní opláštění celé výtahové šachty neperforovaným materiálem vyhovující
ČSN EN 81-1 včetně pevnosti stěn (provést zakrytí zámkovanými plechovými kazetami
s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou KOMAXIT v odstínu dle vzorníku RAL).
VI. Dokompletace
- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny
- opravy zednické, natěračské a malířské po výměně dveří ve stanicích
- zhotovení nové dokumentace
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti
- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu
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Příloha č. 3 - Komplexní servis
Rozsah služeb prováděných na základě paušální platby
Odborné prohlídky dle ČSN 27 4002 v intervalech stanovených čl. 5.2 normy.
Mazání pohyblivých mechanismů, vodících lišt kabiny a doplnění olejů.
Čištění zařízení výtahu od provozních nečistot, způsobených tímto zařízením.
Preventivní údržba (kontrola nastavení a seřízení výtahu).
Poruchové opravy výtahů v nepřetržité pracovní době zhotovitele na základě telefonické
nebo písemné objednávky s nástupem pracovníků u neprovozuschopných zařízení do
4 hodin po obdržení objednávky.
6. Vyproštění osob a nákladů do 60 minut od nahlášení v nepřetržité době zhotovitele.
7. Školení vyprošťovatelů a řidičů výtahů včetně praktického zaučení na základě písemné
objednávky v dohodnutém termínu.
8. Náhradní díly do hodnoty 100,- Kč (bez DPH) / ks (drobný spotřební materiál).
9. Dopravné spojené s úkony provedenými dle bodu 1 až 7 této přílohy.
10. Upozornění objednatele na termín inspekční prohlídky dle čl. 6 normy ČSN 27 4007.
1.
2.
3.
4.
5.

