
oaac Pa0oaín
Palonín I7 ,789 83 Loštice
telefon: 583 445 822
e-mail: ou@palonin.cz
IC: 00303127

Yýzva k podání nabídek

zakázky ma|ého rozsahu na stavební práce

n,, Jprava budovy čp. 34 v Pa|oníně ''

1. Zadavate|zakázky
název: oBEc pRl-oruír.t
síd|o: Palonín 17, 789 83
tČ: oo3o3127
osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je
starostka obce Hana Ficnarová
Telefon: 602-538711, E-mail: ou@palonin.cz,

2. Druh a předmět plnění zakázky
2'1 Druh veřejné zakázky: zákázka ma|ého rozsahu na stavební práce

2.2 Název zakázky: ,,oprava budovy čp. 34 v Paloníně''

2.3 Předmětem plnění zakázky je podřezánízdiva ( odizolování) budovy čp. 34 (býva|á MŠ)
proti zemnív|hkosti

Jedná se o budovu býva|é mateřské školky, provoz vtŠ oyl ukonÓen v r. 2001'
Budova vyŽaduje rekonstrukci včetně odstranění vz|ínající v|hkosti, která se projevuje
vlhkými a so|nými mapami na stěnách, p|ísněmi, opadáváním omítek, |oupáním nátěru zdiva
a nepříjemným zápachem vzduchu.
Návrh řešení spočívá ve strojním naráŽení nerezových p|echů do cihelného zdiva a vnitřních
příček, aby se přeruŠi|o vz|ínání vlhkosti" Tyto práce jsou součástí celkové rekonstrukce
objektu, který by obec chtě|a vyuŽít jako nové síd|o obecního úřadu a tak zkva|itnit s|uŽby pro
občany ( bezbariérové přístupy )"

Doporučuieme proh|ídku místa v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozí
te|efonické dom|uvě na te|. 723 722 667 ( starostka ).

3. Doba plnění zakázky
Zhotovite| předá formou předávacího protoko|u ukoncené dí|o neipozděii do 31.5.2015.

4" Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne 26.1.2015 v 16:00 hod.
Nabídky podané po uplynutítéto Ihůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.
otevírání obá|ek s nabídkami se uskuteční 26.1.2015 v í7:00 hod. Nabídky budou otevírány
v tomtéŽ pořadí, v jakém by|y zadavate|i doruceny" otevírání obálek s nabídkami proběhne
bez přítomnosti uchazečů.



5. Způsob, forma a místo podávání nabídek
Uchazeč můŽe svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat
osobně na adresu zadavate|e: obecní úřad Pa|onÍn 17, 789 83. Nabídka v písemné formě
musí být zadavate|i doručena v uzavřené obá|ce opatřené na uzavření razítkem uchazeče.
obálka musí být označena názvem zakázky a poznámkou ''NEoTEVíRAT'..

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

. Ce|ková cena prací bez DPH
o VýŠe DPH
. Ce|ková cena pracívčetně DPH

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

7. P|atební a fakturační podmínky
Fakturace bude provedena po dokoněení stavebních prací' Koneiná faktura bude zadava.
telem prop|acena po odstraněnívad a nedodě|ků z předávacího protoko|u.

8. obsah nabídky
obá|ka s nabídkou musí obsahovat:

a) krycí list s identifikačními údaji dodavate|e
b) prokázání sp|nění profesních kvalifikačních předpok|adů - kopie výpisu z

obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání
c) návrh sm|ouvy o dílo

Nabídka uchazeče bude:
- zpracována v ceském jazyce, v písemné formě 1x,
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče.

9. Práva zadavate|e
Všichni uchazeči předk|ádají své nabídky bezp|atně, z předání nabídky nevznikají uchazeči
vůči zadavateIi Žádné nároky.
Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, a|e zadavate|em archivovány.
Zadavate| nehradí nák|ady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s účastí na
zakázce'
Zadavate| si vyhrazuje právo:

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu,
- nevybrat Žádnou nabídku bez uvedení důvodu,
- neuzavřít sm|ouvu se Žádným uchazeÓem,
- odmítnout všechny nabídky,
- o sm|ouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,
- rea|izovat předmět p|nění zakázky jen v části"

10. Údaje o hodnotících kriteriích
Zák|adním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ',

ceIková nabídková cena 100%

o výsledku hodnocení budou všichni uchazeii'

V Pa|oníně dne 13.1 '2015

kteří poda|i nab*ídku, písernG vyrozumněni., 
--/
-l Ucivyrva /6-t\

Hana Ficnarová !" iffiFt *

starostka obce Pa|onín 
\ '{ry .**@'
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