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Zadavatel Město Nová Role, 
zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města,  

se sídlem Chodovská 236, 362 25 Nová Role,  

identifikační číslo – 00254819, 
 

 

v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen „zákon“)  

 

 

Vyzývá zájemce o dále uvedenou zakázku malého rozsahu k podání nabídky. 
 

Zakázka: 

„Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264“ 

 

1. Vymezení předmětu zakázky: 

- Výměna 11 ks dřevěných oken a jednoho prostupu obvodovou zdí vyzděného z 

luxfér za okna nová plastová;  

- výměna 4 ks plechových garážových vrat za nová otvíratelná ručně na řetízek, 

z nichž jedny (vrata vedle zadního vstupu do budovy) budou osazeny 

integrovanými dveřmi ve vratech uprostřed – plná lamela;  

- výměna vnějších plechových dveří v zadní části budovy za dveře nové. 

 Všechny výplně otvorů s výjimkou vrat musí splňovat součinitel prostupu 

tepla U = 1,2 W/m
2
.K. U vrat musí splňovat U = 1,5 W/m

2
.K 

 Nová okna budou všechna v bílém provedení se zdvojeným sklem, přičemž 

skla na čelní stěně budovy budou v průsvitné matné úpravě bez zbarvení. 

Všechny venkovní i vnitřní parapety zůstanou v současném provedení.  

 Všechny nové venkovní dveře budou plastová plná v bílém provedení, 

otvírané ven. 

 Všechna nová vrata budou v červeném provedení.  

 Součástí zakázky jsou nezbytné zednické úpravy a začištění všech styků 

nově osazovaných prvků se stávajícím zdivem.        

 Součástí zakázky je též přeložení části kanalizačního svodu vedeného 

z vnitřní strany vedle zdi u vrat v pravé zadní části budovy a to mimo vrata 

tak, aby svod nepřekážel systému otvírání vrat.  

       Počty kusů nových prvků s jejich přiřazením ke konkrétním orientačním rozměrům     

       prvků jsou uvedeny v přiloženém výpisu oken, vrat a dveří.         

            Odpovědnost za přesné výměry nových výplní dle zadání ponese zhotovitel   

 

2. Místo a doba plnění zakázky: 

- Místem plnění zakázky je město Nová Role, Chodovská ulice čp. 264, 362 25 

- Termín plnění – nejpozději do 31. 8. 2013 

 

 



3. Lhůta a adresa pro podání nabídek:  

Nabídky musí být doručeny poštovní doručovací službou na adresu Městský úřad Nová 

Role, Chodovská čp. 236, 362 25 Nová Role, nebo osobně podány do podatelny MěÚ 

Nová Role v pracovní dny od  8:00 hod. do 14:30 hod., v pondělí a středu do 17:00 

hod. (polední přestávka 11:45 - 12:15), a to nejpozději dne 20. Května 2013 (pondělí)  

v uzavřené obálce označené „Neotvírat – nabídka – výměna výplní otvorů čp. 264“. 

Včasné doručení je rizikem uchazeče, rozhodující doručení nabídky ve stanoveném 

termínu na uvedenou adresu.  

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 5. 2013 od 13:00 h v kanceláři 

starostky města 

 

4. Prohlídka místa plnění zakázky a kontaktní osoba zadavatele:    

- V případě požadavku na prohlídku místa provedení díla lze kontaktovat pana 

Stanislava Hubáčka na mobilní telefon č. 724180649 a domluvit s ním termín    

- V ostatních záležitostech je kontaktní osobou zadavatele:                                     

Mgr. Vladimír Dicá, telefon – 602496901, e-mail:  tajemnik@novarole.cz 

  

5. Ostatní podmínky: 

- Hlavním kritériem hodnocení nabídek bude nabídková cena.  

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, popř. 

zrušit zadání zakázky malého rozsahu bez jakýchkoliv závazků k zájemcům. 

- Uchazeč s předloženou nabídkou dále doloží: 

 Krycí list nabídky, jehož formulář v této výzvě přikládáme   

 Kopii dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu zakázky  

 Potvrzený návrh smlouvy o dílo, který s touto výzvou předkládáme 

 

 

 

                         Jitka Pokorná, v.r. 
                    starostka města Nová Role 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva zájemcům  

Název 

zakázky: 

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové 

Roli čp. 264  

Základní identifikační údaje 

Zadavatel: 

Název:  Město Nová Role  

Sídlo:  Chodovská 236, 362 25 Nová Role  

IČ:   00254819 

DIČ: CZ00254819 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Jitka Pokorná, starostka města  

Kontaktní osoba:   Mgr.Vladimír Dicá, tajemník MěÚ   

Tel./fax:  353176311 - 602496901 / 353951778 

E-mail:   tajemnik@novarole.cz 

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

IČ:    

DIČ:   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel./fax:   

E-mail:    

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK 

Cena celkem bez 

DPH: 

Samostatně DPH 

(sazba 15 %): 

Samostatně DPH 

(sazba 21 %): 

Cena celkem včetně 

DPH: 

     

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

........................................ razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

 

mailto:tajemnik@novarole.cz


S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 

kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu § 536 a násl.z.č.513/91Sb.ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen Obchodního zákoníku 

 

Objednatel:                                           Město Nová Role 

Sídlo:                                                         Chodovská 236 

Zastoupený:                                               Jitkou Pokornou, starostkou města  

IČ:                                                              00254819 

DIČ:                                                           CZ00254819 

Bankovní spojení:                                      KB, č.ú. 9005-3021341/0100 

 

Zhotovitel:  
Sídlo:  

Zastoupený:  

IČ:  

DIČ:  

Telefon/Fax:353563037 

Bankovní spojení:  

/dále jen zhotovitel/ 

Podnikatelské oprávnění:                             

 

 

Vzhledem k tomu, že zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 

této smlouvy a prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, dohodly se smluvní strany 

na uzavření této smlouvy o dílo: 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně požadovaných stavebních prvků a příslušných stavebních materiálů, 

v rozsahu zadávací dokumentace a obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních 

norem a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

II.      Specifikace díla 

 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve smyslu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou dílo spočívající v provedení stavby označené jako 

„Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264“ 

 

 

 



 

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle přiložené objednatelem akceptované nabídky zhotovitele. 

Akceptovaná nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

2.3. Předmětem díla jsou i činnosti, práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny 

v dokumentech specifikujících předmět díla a jeho rozsah dle této smlouvy, ale o kterých 

zhotovitel věděl, nebo o kterých podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy nutné a potřeba. 

 

III. Doba plnění 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek a to v následujících termínech: 

 zahájení:      ……………………………           

 dokončení:   ……………………………          

 Dílo bude předáno ve stanoveném termínu pro jeho provedení bez vad a nedodělků.  

        

 

IV. Cena díla  a platební podmínky 

 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb.o cenách 

v platném znění, jako cena maximální a nepřekročitelná k rozsahu díla v čl. II této smlouvy a 

činí: 

cena díla bez DPH     …………………,-Kč                                                       

DPH celkem              …………………,-Kč                                                                

Cena díla celkem včetně DPH  ………………….,-Kč                              

 

4.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s řádným a včasným provedením díla a je platná 

po celou dobu provádění díla až do jeho předání, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. 

 

4.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úhradě ceny díla takto: 

 Zhotovitel vždy dle stavu skutečně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

           v němž bylo dílo prováděno, na základě soupisu skutečně provedených prací v souladu se  

 schváleným rozpočtem stavby odsouhlaseného zástupcem objednatele vystaví a objednateli  

           předá měsíční faktury na dílčí plnění 

 

4.4. Přílohou faktury zhotovitele musí být soupis skutečně provedených prací odsouhlasený 

objednatelem. Splatnost faktur se sjednává v délce14-ti dnů. 

V. Společná a závěrečná ustanovení 

 

5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60-ti měsíců, která se počítá od 

převzetí celého díla prostého veškerých vad a nedodělků. 

 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla zhotovitelem. 

 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude používat materiály šetrné k životnímu prostředí. 

            Dále se zhotovitel zavazuje, že bude pracovat postupem šetrným k životnímu prostředí a  

            zajišťujícím bezpečnost dle platných mezinárodních ustanovení. 

 

5.4. Za prodlení s provedením díla ve stanovené lhůtě dle této smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. Zhotovitel neplatí smluvní 

pokutu v případech, kdy prodlení se splněním povinnosti zhotovené dílo předat objednateli 

vzniklo z důvodů neležících na jeho straně. 



 

5.5. Je-li objednatel v prodlení s placením peněžních závazků, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 

 

5.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá strana této smlouvy 

obdrží po jednom z nich. 

 

5.7. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

 

5.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými číslovanými dodatky. 

 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

 

5.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem, souhlasí,že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé   

a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,což 

stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

V Nové Roli dne  

 

 

 

          Objednatel:                                                                             Zhotovitel: 

       

   

          Jitka  P o k o r n á      

         starostka města Nová Role   

 
 


