
Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
IČO:00473529 DIČ: 022 – 00473529 Tel.: 731234451

Vás vyzývá

k     podání nabídky  

na provedení akce

„CHLUM – OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU“

1. Vymezení předmětu zakázky, závazné parametry:

Předmětem zakázky  je  oprava stávající  omítky,  zateplení  a  nová fasáda  obecního  úřadu v obci 
Chlum. Projekt by měl kompletně vytvořit novou fasádu budovy OÚ, která by měla celou budovu 
zateplit  a  zkrášlit.  Požadované  práce  vychází  ze závazných  parametrů  uvedených  v následující 
tabulce. Rozpis jednotlivých prací je uveden ve  Slepém výkazu výměr ke stažení z adresy:

http://chlumuvlasimi.cz/?page=/projekty/rok2012/index

Na této adrese jsou ke stažení nascanované plány budovy OÚ a tento text.  Předpokládáme, že 
souběžně  s touto  poptávanou  akcí  bude  realizována  akce  „Vybudování  krytého  posezení  u  OÚ 
Chlum“.

Stávající zakreslený i fyzický stav a kompletní projektovou dokumentaci je možné vidět po předchozí 
telefonické domluvě.

Parametr Jednotka
 Hodnot
a

Penetrace - podkladní nátěr m2 345
Doplnění chybějící omítky, oprava stávající m2 345
Izolant EPS 70 F, upevněný lepením a hmoždinkami ke stávající konstrukci, detaily dle 
rozpočtu v příloze m2 326
Izolant EPS, upevněný lepením, tmelení a další dle rozpočtu m2 19
Dod. a montáž rohových lišt s okapničkou bm 22
Dod. APU lišt bm 62
Zateplení pod parapety bm 19
Výměna parapetního plechu bm 19
Dem, úprava a zpětná montáž okap. svodů bm 79
Zakrytí oken, dveří a vrat PVC fólií m2 36
Dem. a zpětná montáž větráku,el. skříňky kpl 1
Zřízení staveniště, lešení -montáž, dem. , pronájem, doprava kpl 1
Dod. a montáž patní lišty Al, tl. 0,8 bm 54

http://chlumuvlasimi.cz/?page=/projekty/rok2012/index


2. Kontaktní osoba pro otázky k zakázce

Ing. Miroslav Balík – starosta obce, 731234451 

Jaroslav Hromas  – místostarosta obce, 604515319

Mgr. Ivana Hozmanová – místostarostka obce, 736771996

E-mail: balikm@fel.cvut.cz

3. Doba a místo plnění:

Zahájení realizace: 25. 4. 2012

Dokončení realizace: 30. 7. 2012

Místo plnění: Obec Chlum

4. Způsob hodnocení nabídek:

a) z hodnocení budou vyřazeny všechny nabídky, které nebudou splňovat všechny požadavky 
zadavatele.

b) dále budou nabídky seřazeny podle bodového hodnocení získaného vyhodnocením 
následujících kritérií:

1. výše nabídnuté ceny bez DPH,  bude tvořit 75 bodů ze 100 možných

2. kvalita a komplexnost nabídky, 25 bodů ze 100 možných

c) vybrána bude nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením

5. Způsob určení bodového hodnocení v jednotlivých kritériích

a. Dílčí kritérium: “Výše nabídnuté ceny bez DPH“
Pro  číselné  vyjádření  tohoto  kritéria  získá  hodnocená  nabídka  bodovou 
hodnotu,  která se vypočte  jako 75násobek poměru nejnižší  nabídkové ceny 
bez DPH (hodnoty nejvhodnější nabídky) a ceny (hodnoty) hodnocené nabídky.

Počet bodů dílčího kritéria = 75 x hodnota nejvhodnější nabídky 
hodnota hodnocené nabídky

Nejvhodnější nabídka dle tohoto dílčího kritéria (nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou bez DPH) tedy obdrží 75 bodů.

b. Dílčí kritérium: “Kvalita a komplexnost nabídky“

Číselné vyjádření tohoto kritéria vznikne jako konsenzus zastupitelů obce Chlum. 
Nejvhodnější nabídka bude hodnocena 25 body. 

6. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena na rozsah díla dle zadávacích podmínek jako cena pevná a 
maximální, uvedená v cenách bez DPH, DPH a včetně DPH.

Uchazeč odpovídá za úplnou specifikaci prací a dodávek v nabídkové ceně.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla dle požadavků zadavatele 
a musí vycházet z položkového rozpočtu, jež je přílohou této poptávky.

Součástí nabídky musí být položkový rozpočet a detailní specifikace položek nabídky ev. 
doplněné o další prvky, které nabídne dodavatel.

7. Soutěžní lhůta:

Počíná běžet dnem doručení této výzvy a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami.

mailto:balikm@fel.cvut.cz


8. Termín podání nabídek:

Do 12. dubna 2012, 15.00 hodin na adresu: Obec Chlum, Chlum 42, 25763 Trhový Štěpánov

9. Místo a způsob podání nabídek:

Nabídky podají uchazeči v soutěžní lhůtě osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele 
do doby uvedené v bodě 7. V případě podání nabídek poštou se za moment předání považuje 
převzetí zásilky adresátem.

10.Název, sídlo, telefon zadavatele:

Obec Chlum, Chlum 42, 25763 Trhový Štěpánov

11.Další podmínky soutěže:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně soutěž zrušit bez 
udání důvodů. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. Zadavatel si rovněž vyhrazuje 
právo vyčlenění některých prací a dodávku těchto prací třetí stranou.

Ve Chlumu dne 14. 3. 2012

………………………………………….

Miroslav Balík, starosta obce


