
Obec Křižánky  vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

 PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p.31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK 

V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY 

1. Zadavatel: 
 Obec KŘIŽÁNKY 
 zastoupená starostou: Ing. Mgr. Janem Sedláčkem  

2. Vymezení plnění výběrového řízení:  

     Realizace hrubé stavby  projektu  PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p.31 
- VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ 

3. Doba plnění:  

1. etapa – zahrnující práce hodnotě 1,1 milionu korun včetně DPH do 10. prosince 2014. 

2. etapa – zahrnující zbývající práce do 30.4.2015 

 

3. Doručení nabídek:  
Zájemci o výběrové řízení doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou na adresu Moravské 
Křižánky 116; 59202 Křižánky nejpozději dne  14.11. 2014 do15:00 hodin.  
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena větou: 

 "Výzva - PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU 
BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY - neotvírat". 
  
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.  

5. Platební podmínky:  
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě fakturace po 
dokončení každé z etap. Faktura za realizaci druhé etapy bude mít splatnost nejméně do 15.5. 2015.  

6. Obsah nabídky:  
 výše nabídkové ceny vč. DPH včetně rozpočtu 
 oceněný výkaz výměr 
 doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy  
 vyplněná a podepsaná smlouva o dílo (dle vzoru v příloze číslo 1.) 

 
7. Způsob hodnocení nabídek:  

 nejnižší cena



 8. Další podmínky veřejné zakázky:  
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, 
mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny 
nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek 
výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.  
 
Nabídku podává uchazeč bezplatně.  
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách.  
Kontaktní osoba – Jan Sedláček , tel. 724 076 338   
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.  
 
V Křižánkách dne: 11.11.2014 

 

 

  



Příloha číslo 1 Smlouva o dílo (viz samostatných soubor) 

 

 

 

  



Příloha číslo 2 - Popis požadovaných prací 

 

Rozsah prací je dán mimo jiné výkazem výměr, kde položky, které jsou předmětem veřejné zakázky, 

mají ve sloupci množství hodnotu vyšší jak 0. 

Požadované práce zahrnují především realizaci: 

 základové desky přístavby a přístupové rampy 

 izolace proti vlhkosti 

 veškerého nosného zdiva nástavby a přístavby 

 dozdění zdiva přístavku dle PD  

 konstrukce stropu a věnce dle PD 

 komínů 

 veškerých tesařských konstrukcí dle PD a instalaci střešní folie   

 schodů v přístavbě a schodů u rampy 

 zrušení stávající jímky (pozor, není součástí rozpočtu, její odstranění 

provede zhotovitel na svůj náklad) 

 dalších prací nutných k dokončení hrubé stavby 

 

Požadované práce nezahrnují  bourací práce při demolici střechy a stávajícího stropu (zajistí 

objednavatel po dohodě se zhotovitelem) 


