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

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 (která není předmětem této Výzvy) se provedou zbývající stavební práce
dle projektové dokumentace.
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 – I. etapu „Zhotoviteli“, který jí jako vybraný uchazeč z tohoto výběrového řízení podle jeho zadání a
jeho požadavků tuto I. etapu zrealizuje.
Z důvodu otevřenosti výběrového řízení a zjištění vážného zájmu uchazečů o tuto zakázku vydává obecní úřad Klokočná tuto;
Výzvu k předložení nabídek pro účast ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
„Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – I. etapa“
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.
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Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci výběrového řízení tvoří Informační memorandum včetně jeho příloh:
Příloha č. 1.
Zadávací projektová dokumentace
Příloha č. 2.
Položkový rozpočet (slepý) – výkazy výměr
Příloha č. 3.
Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4.
Krycí list nabídky (formulář)
Zadávací lhůta:
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu do 31.01.2016. V souladu s § 43 Zákona je uchazeč do této
doby vázán obsahem své nabídky a může s ním být podepsána příslušná Kupní smlouva.
Lhůta pro podání nabídek:
Nepoškozenou a uzavřenou obálku s nabídkou musí Uchazeč doručit osobně nebo poštou do kanceláře OÚ Klokočná na adrese Klokočná č.p. 61, 251 64 - p. Mnichovice, nejpozději do 19:00
hod. dne 9.11.2015.
Označení nabídek
Nabídky musí být předloženy v pevné, neprůhledné a zapečetěné obálce zřetelně označené;
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Stavební úpravy objektu č.p. 62 Klokočná – I. etapa
NEOTVÍRAT”.
Na obálce budou i údaje identifikující osobu Uchazeče, který nabídku podává, včetně jeho korespondenční adresy.
Další podmínky pro zpracování nabídky:
Další podmínky jsou zpracovány v Zadávací dokumentaci – Informačním memorandu.

Za Obecní úřad Klokočná

Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce
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