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Výzva k podání nabídek

zakázky ma|ého rozsahu na stavební práce

,,oprava střechy hasičské zbrojnice Paloníno'
1. Zadavatel zakázky
název,, oBEc pRt.oNít.t
síd|o: Pa|onín 17,789 83
tČ: 00303127
osobou oprávněnou jednat jménem zadavate|e ve věcech sm|uvních je
starostka obce Hana Ficnarová
Telefon: 722 667 1 54, E-mail: ou@palonin.cz, ficnarovapalonin@seznam.cz

2. Druh a předmět plnění zakázky
2.1 Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce
2.2 Název zakázky :,,oprava střec hy hasičské zbroi n ice Pa lon ín''
2.3 Předmět veřejné zakázky :

obec Palonín je vlastníkem budovy bez č,. p. na st^ parce|e č. 136' k"ú. Pa|onín, slouŽící jako poŽární
zbrojnice. Jedná se o přízemní budovu se sed|ovou střechou, jejiŽ krov je tvořen jednoduchou
vaznicovou soustavou se středovými vaznicemi na dřevěných sloupcích. Na krokvích jsou přibi$
desky, na ktených jsou poloŽeny etemitové Šab|ony šedé barvy. Z důvodu zatékání jsou některé desky
shni|é a děravé, je nutno je vyměnit.
Místnost je opatřena rovným zák|opovým stropem s podbitím' ktený je omítnut vápennou omítkou na
rákos, ve stropě je díra.
Popis navrhovaného řešení :
Odskládání krytiny' výměna poškozených desek a opětovné poloŽení krytiny. Při případné výměně
poškozených šab|on budou nové šablony wou podobou ( rozměry, barevnost a povrch ) odpovídat
stávajícÍm šablonám umístěným na střeše, tj. maloformátová čtvercová eternitová šab|ona Šedé barvy.
Z h|ediska památkové péče ( objekt se nachází na území Vesnické památkové zóny Pa|onín ) je nutné
zachovat i patinované, případně |iŠejníky porostlé šablony přib|iŽně z 60. let 20' sto|etí' Aby nedošlo
ke vzniku kontrastně ohraničené p|ochy je uplatňován obvyk|e postup promíchání původní a měněné
krytiny v rámci přeskládání.
Ke zjiŠtění rozsahu poškození stropu bude omítka stropu oklepaná a podle mÍry poškození bude, 
vyměněna buď ěást stropních desek v místě poškozenÍ ( otvoru ) nebo vyměněny všechny stropní
desky.
Předmětem této veřejné zakázky ma|ého rozsahu jsou stravební práce dle popisu včetně dodávky
veškerého potřebného materiálu a |ikvidace demontovaného materiá|u a chemické ošetření dřevěné
konstrukce krovu.
Prohlídka místa p|ně.ní : po předchozí dqhodě na tel. č. 722 667 154.

3. Doba p|něnízakázky
Zhotovite| předá formou předávacího protoko|u ukončené dílo nejpozdějído 31 '12.2014'

4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne 24.9.2014 v í4'00 hod.
Nabídky podané po uplynutítéto |hůty nebudou otevřeny a nevyhodnocujíse.
otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 24.9.2o14 od í5,00 hod. Nabídky budou otevírány
v tomtéŽ pořadí, v jakém byly zadavate|i doručeny. otevírání obá|ek s nabídkami proběhne bez
přítomnosti uchazeČů.



5. Zpúsob, forma a místo podávání nabídek
Uchazeč můŽe svoji nabídku v písemné formě podat doporuěeně poŠtou nebo předat osobně na
adresu zadavate|e: obecní úřad Pa|onín 17, 789 83. Nabídka v písemné formě musí být zadavateli
doruěena v uzavřené obá|ce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. obá|ka musí být označena
názvem zakázky a poznámkou ''NEOTEVIRAT..

6. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto:

r Ce|ková cena prací bez DPH
r Celková cena prací včetně DPH

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se zapoětením veškeých nákladů, rizik,
zisku apod., spojených s p|něním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah p|nění zakázky'

7. Platební a fakturační podmínky
Fakturace bude provedena po dokončení stavebních praci. Zadavate| připouští i fakturaci formou
dí|čích faktur v dohodnutých interva|ech do ce|kové výŠe 90% ceny dí|a na zák|adě skutečně
provedených prací v sou|adu s cenovou nabídkou. Konečná faktura bude zadavate|em prop|acena po
odstranění vad a nedodělků z předávacího protoko|u.

8. obsah nabídky
obá|ka s nabídkou musíobsahovat:

a) krycí |ist s identifikačními Údajidodavatele
b) prokázání splnění profesních kvaÍífikačních předpokladů . kopie výpisu z obchodního rejstříku

nebo oprávnění k podnikání
c) návrh smlouvy o dí|o

Nabídka uchazeče bude:
- Zpracována v českém jazyce, v písemné formě lx,
. podepsána statutámÍm zástupcem uchazeČe a opatřena razítkem uchazeče.

9. Práva zadavate|e
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z pfedání nabídky nevznikají uchazeči vŮii
zadavate|i žádné nároky. Nabídky jednot|ivých uchazečů nebudou vráceny, a|e zadavate|em
archivovány. Zadavate| nehradí náklady uchazečů spojeně se zpracovaním nabídky a s účastí na
zakázce.
Zadavate| si vyhrazuje právo:

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu
- nevybratŽádnou nabídku bez uvedení důvodu,
. neuzavřít sm|ouvu se Žádným uchazečem,. odmÍtnout všechny nabídky'
. o sm|ouvě dá|e jednat a upřesnit její konelné zněnÍ,
- rea|izovat předmět plnění zakázky jen v části.

í0. Úoaie o hodnotících kriteriích
Zák|adním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je:
a) celková nabídková cena
b) poskytovaná záruka v měsících
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o výs|edku hodnoceníbudou všichni uchazeči, kteří poda|i nabídku, písemně vyroz9;zÍ!ěn
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Hana Ficnarová
starostka obce PalonÍn

bBEc
V Pa|oníně dne 15.9.2014
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