
Věc:  Výzva k podání nabídky ke zhotovení díla.

Název díla: „Rekonstrukce elektro budovy Sokolovny na AS v Krnově“.

Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce dílo: „Rekonstrukce elektro 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. Předmětem díla bude rekonstrukce elektro budovy Sokolovny /elektroinstalace/ 
provedena podle zpracované projektové dokumentace /PD/ ze dne 29. 05. 2013, 
zpracovatel PD: Frýdl Zdeněk, 793 93 Brantice, /Budova Sokolovny je kulturní 
památka r. č.: 8-2463. PD „Rekonstrukce elektro budovy Sokolovny na AS 
v Krnově“ byla provedena v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM č. j. 
26/PP/00/0086/PO/Ši ze dne 26. 04. 2000/.

1.2. Provedení výchozí revize elektro.

1.3. Veškeré stavební práce /vysekání kapes, vysekání rýh, odvoz stavební suti, zazdění 
kapes a rýh včetně štukové omítky, provedení základních maleb rýh a kapes/

1.4. Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

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

2. Náležitosti nabídky:      
2.1. Položkový rozpočet dle slepého rozpočtu, včetně celkové ceny za zakázku 

/celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH/.
2.2. Termín realizace: od 01. 06. 2014 do 20. 08. 2014.
2.3. Záruka na zakázku.
2.4. Návrh smlouvy o dílo.
2.5. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
2.6. Reference na podobné akce.

3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 16. 05. 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 23. 05. 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 05. 05. 2014 07.00 do 14.00 hod., /nebo po telefonické domluvě/

Příloha:          zapůjčena PD:
- Slepý rozpočet.
- Technická zpráva D. 1.4.5. elektroinstalace.
- Technické podmínky D. 1.4.5. elektroinstalace.
- Výkresová dokumentace D. 1.4.5.1. - D. 1.4.5.18.




