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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

(dále jen: Řízení) 

 

Marek Boga, K zahrádkám 1027/49, 155 00 Praha 5 poptává  dodavatele 

 

„Provedení odvodnění balkónu za pomocí měděných 

topenářských trubek“ 

 

(dále jen: Zakázka) 

 

Zadavatel  
Marek Boga, K zahrádkám 1027/49, 155 00 Praha 5, zastoupené Ing. Marek Boga PhD., 

tel., 608372524, e-mail: marek.boga@seznam.cz. 

(dále jen: Zadavatel) 

 

Kontaktní osoba pro technické záležitosti: 
Marek Boga, K Zahrádkám 1027, tel.: 608372524, e-mail: marek.boga@seznam.cz 

 

 

 

 

1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

 

Předmětem plnění zakázky je provedení odvodnění balkónu za pomocí měděných 

topenářských rourek. Celkově se jedná o 3 odtoky z tří lodžií nad sebou. Maximální výška 

prací je v rozmezí mezi 2,5-8 m výškových metrů. Dodavatel by si měl udělat obhlídku díla, 

aby si mohl sám zvolit vhodnou variantu přístupu zvenčí. Zpřístupnění balkónu pro provedení 

prací zabezpečí zadavatel. 

 

Rozsah zakázky 

a) Instalace měděných topenářských trubek a jejích vzájemné propojení za pomocí fitinek . 

b) vymalování odvodňovacího systému v dodané barvě RAL od zadavatele. 

 

Rozsah stavebního díla, vedení stavebního deníku: 

  

Počet balkónu a výklenku: 3 

 

2. Zadávací podklady 

 

Zájemci o podání nabídky si mohou elektronické a jiné podklady pro zpracování nabídky 

vyzvednout na adrese na základě telefonické dohody u Marek Boga, K zahrádkám 1027/49, 

155 00 Praha 5 v termínu do 26. 10. 2015 

 

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikace 
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Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list 

odpovídající předmětu  zakázky. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v 

originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

 

4. Způsob zpracování nabídky 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto 

zadání a musí obsahovat:  

1) návrh konceptu řešení provedení práci odvodnění balkónu za pomocí měděných 

topenářských rourek, textová zpráva. Byly provedeny nové nátěry, kovových 

konstrukcí lodžie požadujeme maximální obezřetnost kvůli poškození nátěru. 

2) kvalifikovaný odhad rozpočtových nákladů stavby, 

3) základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, 

IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a podpis 

oprávněné osoby, 

4) nabídkovou cenu za provedení zakázky v podrobném členění bez DPH a včetně DPH, a 

podpis oprávněné osoby. 

Nabídka musí být z hlediska požadovaného obsahu úplná. Nevyžádané přílohy budou 

vyloučeny z posuzování. Nabídka bude podána elektronicky na emailovou adresu: 

marek.boga@seznam.cz s označením: „Provedení odvodnění balkónu za pomocí měděných 

topenářských trubek“ 
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5. Způsob hodnocení nabídek, závazná hodnotící kritéria a hodnotící poroty 

 

Nabídky budou posuzovány neanonymně podle následujících závazných kritérií o uvedené 

váze: 

1. Kvalita a vhodnost konceptu řešení (estetika, účelnost, trvanlivost) 60 % 

2. Kvalifikovaný odhad investičních nákladů stavby 40 % 

 

Porota složená z členů výboru Společenství a nezávislého odborníka kvalifikovaného v oboru 

totožném s oborem zhotovitele v níže uvedeném složení určí pořadí nabídek podle výše 

uvedených kritérií: 

Členové Společenství SVJ - členové poroty: Marek Boga, Kamila Zvárová, paní Turoňová 

Člen poroty - nezávislý odborník: xxx 

Tři nejvýše hodnocené nabídky pak budou v souladu se stanovami Společenství předloženy 

shromáždění členů Společenství vlastníků, které vybere dodavatele zakázky. 

 

6. Místo podání nabídky a základní termíny řízení 

 

Datum vyhlášení řízení: 18.10.2015 

Lhůta k podání/zodpovězení dotazů: 26.10.2015 

Nabídky musí být doručeny na na emailovou adresu: marek.boga@seznam.cz  nejpozději do 

dne 26. 10 .2015 do 18:00 hodin. 

Termín hodnocení nabídek: Dne 27. 10. 2015 v 16:30 hodin na téže adrese. 

O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni do…. 

 

 

7. Doba plnění zakázky 

 

Předpokládaný termín zahájení prací je: 09.11.2015 

Dokončení a předání: 10.11.2015 

Dokončení a předání položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu:13.11.2015 

 

 

8. Práva a povinnosti zadavatele a ostatní podmínky výzvy 
 

Zadavatel s výzvou k účasti v tomto výběrovém řízení oslovuje pět subjektů. Zadavatel si 

rovněž vyhrazuje výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů anebo smlouvu neuzavřít 

s žádným z uchazečů. Zadavatel nabídky nevrací. 

 

V Praze dne 17. 10. 2015       člen SVJ  
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Fotodokumentace: 

 

 
Balkóny vzorové č.1 
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Balkóny vzorové -detaily č.2 
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Balkóny vzorové –detaily vytokú č.3 
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Balkónyč.4 

 


