Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel: Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice
IČO: 00 637 653
Statutární orgán: zastoupená starostou p. Mgr. Luďkem Lahnerem
a) Předmět zakázky:

„Rekonstrukce Mateřské školy Valtrovice“
b) Doba plnění:
říjen až prosinec 2013
c) Místo plnění:
Mateřská škola Valtrovice čp. 12
d) Způsob hodnocení nabídek:
1. cena
2. záruka
3. termín plnění
e) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Pevná cena vč. DPH + položkový rozpočet.
f) Lhůta pro podání nabídek:
21. 10. 2013 do 14.00 hod.
g) Příjem nabídek:
Obecní úřad Valtrovice, Valtrovice čp. 7, 671 28 p. Jaroslavice
h) Zadavatel:
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 6712 8 p. Jaroslavice
i)

Jednotné zadání:

Výměna oken :
1 ks.o rozměrech výška 85 x šířka 50 cm, jednokřídlové okno
8 ks.o rozměrech výška 50 x šířka 50 cm, jednokřídlové okno
1 ks. o rozměrech výška 150 x šířka 150 cm, dvoukřídlé okno
2 ks. o rozměrech výška 150 x šířka 110 cm, dvoukřídlé okno
5ks. o rozměrech výška 150 x šířka 200 cm, dvoukřídlé okno
Výměna dveří:
2 ks. o rozměrech výška 200 x šířka 90 cm, jednokřídlové dveře plné
Požadujeme cenovou nabídku včetně vybourání a montáží oken, dveří, zednické (práce) zapravení.
Montáž parapetů - venkovních, vnitřních, likvidace starých oken. Dále požadujeme nacenění
vybourání a následné zazdění jedné otvorové výplně o rozměrech výška150 x šířka 200 x tloušťka
zdiva 45 cm.

Podřezání (odizolování) budovy proti zemní vlhkosti:
Podřezání (odizolování) budovy proti zemní vlhkosti o délce 90m, šířce zdiva 45 cm.
Zateplení obvodového pláště budovy s vytvořením nové fasády:
Zateplení obvodového pláště budovy o rozměrech 168 m2 fasádním polystyrénem o tloušťce 10 cm a
dále zhotovení venkovní fasády na této ploše.

Prohlídku místa lze provést v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. po předchozí telefonické
domluvě. Tel. 515 275 171. mob. 724 183 819.

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. Nabídku zašlete v zalepené obálce
s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Valtrovice“.
Ve Valtrovicích dne 2.10.2013

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

Zveřejněno na úřední desce dne 02. 10. 2013
Sňato z úřední desky dne 21. 10. 2013
Zveřejněno na elektronické úřední desce www.valtrovice.cz v době od 02. 10. 2013 do 21. 10. 2013

