Technické služby Krnov s.r.o.
sídlo: Stará 11, Krnov 794 01,
tel: 554 614 388, fax 554 614 339, IČO: 253 98 547, DIČ: CZ25398547
bankovní spojení: KB Krnov 19-4460610297 / 0100
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402

V Krnově dne 23. 07. 2014
Adresát:

………………………….
………………………………….
IČO:
…………….
DIČ:
…………….
Tel: …………………..

Věc: Výzva k podání nabídky ke zhotovení díla.
Název díla: „Oprava velké a malé tělocvičny a oprava sociálního zařízení a chodeb budovy
Sokolovny na AS v Krnově“.
Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce dílo: „Oprava velké a malé tělocvičny a
oprava sociálního zařízení a chodeb budovy Sokolovny na AS v Krnově“.
V případě Vašeho zájmu o realizaci díla Vás žádáme o zpracování nabídky. Nabídka bude
zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o
předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/.

1. Podmínky pro zpracování nabídky:
1.1.

1.2.

Předmětem díla bude oprava velké a malé tělocvičny a oprava sociálního zařízení a chodeb
budovy Sokolovny podle zpracovaného rozpočtu ze dne 22. 05. 2013, zpracovatel rozpočtu:
Petr Kovařík, 794 01 Krnov, /budova Sokolovny je kulturní památka r. č.: 8-2463. rozpočet
„Oprava budovy Sokolovny na AS v Krnově“ byl proveden v souladu s vydaným
ROZHODNUTÍM č. j. 26/PP/00/0086/PO/Ši ze dne 26. 04. 2000/.
Oprava velké tělocvičny:
1.2.1. Bude provedeno:
1.2.1.1.
zakrytí podlahy /435,0 m2/,
1.2.1.2.
zakrytí výplní venkovních otvorů /246,0 m2/,
1.2.1.3.
demontáž mříží a odstranění pletiv /246,0 m2/, dodávka, montáž a nátěry pletiv
- barva syntetická 2x + 1x email /246,0 m2/,
1.2.1.4.
otlučení vnitřních omítek v rozsahu do 5% /150,0 m2/ a oprava štukových stěn,
1.2.1.5.
demontáž truhlářského obložení stropu /36,0 m2/,
1.2.1.6.
provedení omítky stropu vápenno-cementová štuková na rákos /36,0 m2/,
1.2.1.7.
otlučení omítek stropu 5% /435 m2/ a oprava omítek stropu s rákosem 5% /435
m2/
1.2.1.8.
odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /179,9 m2/, pačokování
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vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod malby a malby směsí
PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /585,8 m2/,
1.2.1.9.
demontáž koberce z dřevěného obložení svislých stěn včetně odstranění lepidel
/74,53 m2/,
1.2.1.10. odstranění nátěru dřevěného obložení a provedení nátěru dřevěného obložení –
barva dražší lesklý povrch 2x lakování /96,66 m2/,
1.2.1.11. nátěry kovových konstrukcí – barva syntetická dražší lesklý povrch 1x
antikorozní + 1x základní + 2x email /8,4 m2/,
1.2.1.12. odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
1.2.1.13. veškeré lešení a
1.2.1.14. základní úklidové práce.
1.3.

Oprava malé tělocvičny:
1.3.1. Bude provedeno:
1.3.1.1.
odstranění nátěrů z omítek opálením s broušením a nátěr omítek stěn - barva
syntetická dražší lesklý povrch 4 vrstvy s maskou /65,38 m2/,
1.3.1.2.
otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 50% a oprava štukových stěn
/121,01 m2/ a
1.3.1.3.
odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /179,9 m2/, pačokování
vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod malby a malby směsí
PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /179,9 m2/,
1.3.1.4.
odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
1.3.1.5.
veškeré lešení a
1.3.1.6.
základní úklidové práce.

1.4.

Oprava sociálních zařízení a chodeb:
1.4.1. Bude provedeno:
1.4.1.1.
odstranění dveří vč. zárubní rozřezáním a osazení nových zárubní dřevěných –
zárubeň obložková dveře jednokřídlové 70/197 kopie dle původních vč. prahu 1ks,
1.4.1.2.
broušení a nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní
dvojnásobné – 2x email a 2x tmel /dveře-5,3 m2/,
1.4.1.3.
oprava štukového vnitřního ostění dveřního /2,7 m2/,
1.4.1.4.
odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /1 054,2 m2/,
1.4.1.5.
pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod
malby a malby směsí PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /1
054,2 m2/,
1.4.1.6.
odstranění nátěrů z omítek opálením s broušením a nátěr omítek stěn - barva
syntetická dražší lesklý povrch 4 vrstvy s maskou /104,0 m2/,
1.4.1.7.
oprava obkladu z obkladaček obklad keramický kopie původních 45 ks,
1.4.1.8.
oprava betonových podlah dobetonováním /0,05 m2/,
1.4.1.9.
broušení povrchu litého teraca a napouštění impregnací povrchu litého teraca
/51,9 m2/,
1.4.1.10. odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
1.4.1.11. veškeré lešení a
1.4.1.12. základní úklidové práce.

1.5.

Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

1.6.

Potřebná dokumentace. /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd… /

2. Náležitosti nabídky:
2.5. Položkový rozpočet dle slepého rozpočtu, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu
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uveďte bez DPH a včetně DPH/.
2.6.Termín realizace: od 01. 09. 2014 do 30. 09. 2014.
2.7. Záruka na zakázku.
2.8. Návrh smlouvy o dílo.
2.9. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
2.10. Reference na podobné akce.
3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 15 08. 2014 do 12.00 hod. do
sídla zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.
4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do 20. 08. 2014.
5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: nejnižší cena za dílo.

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel.
602 550 213, email: vladislav.skopal@tskrnov.cz , prohlídka budovy Sokolovny bude zajištěna dne
10. 07. 2014 07.00 do 14.00 hod., /nebo po telefonické domluvě/
Příloha:

Slepý rozpočet.

Ing. Štefan Ledvoň ……………………………………………..
jednatel společnosti
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