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Vyřizuje/linka: Bartoš / 30 

V Jičíně dne: 20.05.2020 

 

Oprava budov – středisko Nová Paka 

(poptávka zednických prací na VDJ Bukovina) 
 
Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku 
zednických prací na VDJ Bukovina dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. 

 
 
VDJ Bukovina - technický popis prací: 
 
Vnitřní úpravy povrchů  
Bude provedena omítka ostění u vyměňovaného okna. 

 
Vnější úpravy povrchů  
Na zdivo bude provedena nová jádrová omítka. Kolem dveří a na hrany budovy vytvořit plastický 
prvek. Vrchní omítka silikonová probarvená s velikostí zrna 1,5 mm. Omítka bude ve dvou barevných 
odstínech (plocha - bílá káva, rohy - kakao). Výběr barvy odsouhlasí vedoucí provozu. Betonové 
prvky římsa a markýza bude opravena reprofilační maltou – výměra 20% z plochy. 
 
Sokl bude zateplen XPS tl. 30 mm a vytažen nad terén 50 mm. Sokl bude opatřen marmolitovou 
omítkou. 
 

Bourací práce  
Vybouráno bude okno ze skleněných tvárnic. Veškerá suť a vybourané hmoty budou odvezeny 
na skládku. 

 
Izolace proti vodě  
Izolace vstupu do vodojemu bude provedena nově z fólie PVC tl. 1,5 mm včetně ochrany geotextílií. 
Jedná se o odkopání v zadní části objektu a zajištění zaizolování nástupu do vodojemu z vnější 
strany. 

 
Plastová okna 
Bude nově osazeno okno s pákovým ovladačem. 

 
Malby  
Vnitřní malby budou vápenné (1,9m x 1,9m) x 3,7m výška 
 

Klempířské konstrukce 
Bude provedena nová plechová krytina markýza – falcovaná z pozinkovaného plechu s barevnou 
povrchovou úpravou. Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s barevnou 
povrchovou úpravou (parapety). 
 

Zemní práce 
Bude provedena odkopávka kolem části objektu do hl. 1m. Výkopy budou sloužit k opravě 
hydroizolace a k zateplení objektu pod úrovní terénu. Po provedení těchto prací bude výkop zasypán 
a zhutněn. Do položky 10a zahrnout provedení okapničky nad zatepleným soklem okolo 
objektu. 

 
Celou položku 712 p.č. 13-19 neoceňovat – již provedeno samostatně! 
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Požadavek na minimální technické provedení oken  

 5-komorový profil se stavební hloubkou od 73mm  

 izolační dvojsklo s tepelným koeficientem Ug= 1,1W/m2K s distančním rámečkem (tzv. 
TEPLÝ RÁMEČEK), zvukový útlum je standardně 33dB  

 profily vyztuženy pozinkovanou ocelí o síle 1,5-3mm (jak v rámu, tak v křídle)  

 barva oken – bílá  

 materiál – PVC  

 kování standard (izolační dvojsklo) SI-AU FAVORIT  
 

Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí zařízení staveniště, a to v rozsahu 
nutném pro realizaci díla na vymezeném místě, pozemku p.č. 135/4, k.ú. Bukovina u Pecky (areál 
VDJ Bukovina). Před předáním dokončeného díla bude výše uvedený pozemek uveden do původního 
stavu. 

 
Nabídka musí obsahovat:  
Všechny položky a práce uvedené v rozpočtu VDJ Bukovina.  

Investor stanovuje rezervu ve výši 20 000,-Kč bez DPH. 
 
 

Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky:  
Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce.  
Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému 
úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).  

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:  

a) vyplněný rozpočet – předložený investorem  
b) vyplněný krycí list nabídky  
c) doklad o oprávnění k podnikání  

 

Způsob hodnocení nabídek:  

Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky.  
 

Termín a místo plnění:  
Předpoklad zahájení realizace: __________ 
Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele  
Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020 
 
Místem plnění je budova VDJ Bukovina na pozemku p.č. st. 111 v k.ú. Bukovina u Pecky  
 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na 

Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní 
společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.  
 

Doručení nabídek 
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.6.2020 do 
10:00 hodin. 

 
Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na 
Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní 
dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. 
Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání 
považováno převzetí zásilky adresátem.  

mailto:bartos@vosjicin.cz
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Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena  
 

"NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Nová Paka 
(poptávka zednických prací na VDJ Bukovina)“ – NEOTVÍRAT!" 

 
Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného 
zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další 
korespondenci.  
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  
 
Záruka za provedené práce je stanovena na 60 měsíců.  
 
Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel.č. 603 480 419, 493 544 830,  
pan Michal Bartoš investiční technik VOS a.s.  
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka 
v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění 
zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní 
společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení 
o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách.  
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva 
společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.  
 

Přílohy:  
 
Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):  

 rozpočet – příloha č. 1  

 krycí list nabídky – příloha č. 2  

 
 
 
 
 
 
  Michal Bartoš  
investiční technik 

 


