Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61, 251 64 Mnichovice
Tel.: +420 222 352 065, e-mail: obec@klokocna.eu

Uchazeči

Datum
15.07.2015

Naše značka
OÚ/MR/061/2015

Váš dopis ze dne

Značky

Věc:

Vyřizuje
Ing. Miloslav Rovný

Přímý telefon
+420 737 255 300

Výzva k předložení nabídek pro účast ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná“

Vážení,
obec Klokočná vlastní budovu bývalé hasičské zbrojnice postavené v 60. letech minulého století.
Objekt vykazuje podprůměrnou údržbu a je z hlediska stavebně technických a hygienických
předpisů vhodný pouze ke skladovacím účelům. Stavebními úpravami bude umožněno jiné využití a to na zázemí pro zájmovou a kulturně sportovní činnost mladých rodin s dětmi, tak i různých
spolků v obci. Uvnitř objektu vznikne klubovna, sociální zařízení, šatna s čajovou kuchyňkou a
zádveří.
Realizace Projektu bude probíhat ve dvou etapách;
V I. etapě se provedou minimálně veškeré venkovní objekty – vodovodní přípojka a venkovní
kanalizace (bezodtoková jímka a kanalizační přípojka). Vnitřní stavební práce budou spočívat
v provedení podkladních konstrukcí, vyzdívek svislých stěn a příček a výměn veškerých oken.
V následující II. etapě se provedou izolace proti vodě, izolace tepelné, veškeré vnitřní instalace
včetně zařizovacích předmětů a kompletací, výměna vchodových dveří, úpravy povrchů, obklady,
dlažby, podlahy vlysové a povlakové, klempířské a truhlářské konstrukce, malby.
Na I. etapu, byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast.
II. etapa realizace bude probíhat v závislosti na zajištění disponibilních finančních prostředků
Zadavatelem.
Obecní úřad Klokočná, jako „Zadavatel“ má v úmyslu zadat realizaci Stavebních úprav „Zhotoviteli“, který jí jako vybraný uchazeč z tohoto výběrového řízení podle jeho zadání a jeho požadavků kompletně realizaci vybuduje. Tzn. jak I. etapu, tak i II. etapu s tím, že pokud bude období
vynucené pracovní přestávky v případě nezajištění disponibilních finančních prostředků delší jak
jeden rok, má Zhotovitel nárok na úpravu ceny díla o inflační doložku, případně od smlouvy odstoupit.
Z důvodu otevřenosti výběrového řízení a zjištění vážného zájmu uchazečů o tuto zakázku vydává obecní úřad Klokočná tuto;
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Tato výzva je jednak adresně rozesílána a dále je zveřejněna na www.vhodne-uverejneni.cz, vyvěšena na úřední desce OÚ Klokočná a současně i zveřejněna na webových stránkách obce.
Na základě této Výzvy – Informačního memoranda potenciální uchazeči získají základní informace o předmětu zakázky a i informace o průběhu a podmínkách výběrového řízení. Budou
mít prostor se rozhodnout, zda se budou o zakázku za daných podmínek ucházet.
Vážný uchazeč o zakázku bude povinen svůj zájem o podání nabídky potvrdit formou písemného, nebo e-mailového oznámení doručeného nejpozději do 21.07.2015 Zadavateli. Na
základě tohoto oznámení Zadavatel poskytne uchazeči kompletní zadávací podklady. Ve
stejný den budou zadávací podklady zveřejněny i na www.vhodne-uverejneni.cz
Veškeré podrobnosti k výběrovému řízení najdete v přiloženém Informačním memorandu.
Očekáváme Vaše reakce – písemná oznámení o zájmu podání nabídky (přihlášení se do výběrového řízení) a těšíme se na případnou spolupráci.
Oznámení zasílejte na níže uvedené mailové adresy, případně na adresu v hlavičce této Výzvy:
starosta@klokocna.eu a obec@klokocna.eu
Za Obecní úřad Klokočná

Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce
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