Výzva k podání nabídky
Dovolujeme si Vás oslovit za účelem zpracování cenové nabídky v rámci realizace zakázky
na stavební práce s názvem „Oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou
a oprava přilehlých skladů materiálů – 1. etapa“.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
Zakázka je spolufinancována prostřednictvím dotace z fondu Vysočiny, program - Obnova
venkova Vysočiny 2019.

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontakt zadavatele:
Datum vyhlášení zakázky:

Obec Lesůňky
Lesůňky 2, 675 51 Lesůňky
00378046
Ing. Jana Chrástecká – starostka obce
tel.: 728 275 812, e-mail: lesunky@gmail.com
9. 8. 2019

2. Předmět zakázky
V rámci projektu bude provedena oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou
a oprava přilehlých skladů materiálů – 1. etapa v následujícím rozsahu:
- demontáž svítidel, vypínačů a zásuvek, jejich dočasné zaslepení
- demontáž radiátoru a zaslepení rozvodů v knihovně
- otlučení stávajících omítek (vlhké zdivo v knihovně a mezi chodbou a zasedačkou)
- vybourání stávajících podlah v knihovně a výkopy pro skladbu podlahy nové
- injektáže vlhkého zdiva v knihovně
- provedení nových podlah v knihovně (podkladní beton, izolace, vrchní beton), bez dlažby
- vybourání otvoru pro nové dveře mezi sklady, osazení dveřní zárubně
- výměna stávající dveřní zárubně na WC za novou
- sazení dveřní zárubně mezi knihovnou a skladem
- zpětná montáž radiátoru v knihovně
- úprava elektroinstalace ve skladu (kvůli novým dveřím), nátěr stávajícího orezlého rozvaděče
- dodávka a montáž nových dveří mezi knihovnou a skladem, mezi sklady a mezi skladem a WC
Uchazeč je povinen splnit beze zbytku všechny body dle Technické specifikace nabízeného plnění,
viz příloha č. 1 a slepého rozpočtu, viz příloha č. 2.

3. Místo plnění zakázky
Projekt bude zrealizován v katastrálním území Lesůňky, parc. č. st. 6/2, č. p. 38.

4. Termín zahájení a ukončení realizace zakázky
Termín zahájení realizace:
Termín ukončení realizace: nejpozději do

Předpoklad od 10. 9. 2019
15. 11. 2019
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5. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky pro
realizaci ve formě návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD). Obchodní podmínky vymezují budoucí
rámec smluvního vztahu. Účastník návrh Smlouvy o dílo do nabídky nepředkládá. Po výběru
účastníka budou do Smlouvy o dílo doplněny identifikační údaje účastníka a ceny za dílo z vítězné
nabídky a následně bude uzavřena Smlouva o dílo s vítězným účastníkem.

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Ve formuláři „Slepého rozpočtu“ oceňte všechny uvedené položky a uveďte celkovou
nabídkovou cenu.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou
nabídku. Účastník musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to je do pondělí 19. 8. 2019 do 17:00 hodin.
Nabídka bude doručena formou vyplněného slepého rozpočtu a to elektronickou poštou
na e-mailovou adresu: lesunky@gmail.com.

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

9. Ostatní informace pro účastníky
Prohlídka místa realizace je možná kdykoliv po předchozí domluvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Požadujeme záruku 60 měsíců na celé dílo.
V Lesůňkách dne 9. 8. 2019.

………………………………

Ing. Jana Chrástecká
starostka obce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabízeného plnění
Příloha č. 2 – Slepý rozpočet
Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo
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