
Výzva k uskutečnění zakázky

Předmět zakázky:

• vymalování některých učeben a části školní jídelny ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace, včetně drobných zednických oprav a případného oškrábání starého nátěru

Adresa realizace:

• ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice

Popis zakázky:

• oškrábání starého nátěru, pokud se původní nátěr loupe
• zednické úpravy (prasklá stěna, vydrolené kusy zdi) v rozsahu cca 100 m2

• nátěr bílým a barevným odstínem dle požadavků objednatele v rozsahu cca 2 700 m2

• nátěr omyvatelným nátěrem (ne olejovým) kolem dveří učeben v rozsahu cca 140 m2

Termín provedení:

• od 30.6.2014 do 23.7.2014 školní jídelna, do 31.7.2014 ostatní

Možnost prohlídky:

• po telefonické domluvě každý pracovní den od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 17:00 hodin,
kontaktní osoba Petr Kania (tel. 775 380 484)

Termín podání nabídky:

• do středy 18.6.2014 do 14:00 hodin v zalepené obálce označené „Malování“ k rukám paní
Jany Mrnuštíkové na adresu realizace zakázky

Další podmínky:

Ceny budou uvedeny bez DPH a s DPH. Nabídka bude členěna následovně:
• cena za 1m2 škrábání starého nátěru;
• cena za 1m2 malování bílým a barevným odstínem;
• cena za 1m2 omyvatelného nátěru;
• celková cena za zednické úpravy;
• celková cena za zakázku bez DPH odděleně pro školní jídelnu a zbytek malovaných prostor;
• celková cena za zakázku s DPH odděleně pro školní jídelnu a zbytek malovaných prostor.

V nabídce bude uvedena doba realizace (od – do) a záruční doba v měsících.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky činí 200 000 Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury, kterou dodavatel zašle objednateli po převzetí
zakázky objednatelem. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní. Objednatel připouští úhradu zálohy
ve výši do 30 % ceny zakázky.



Vyhrazená práva zadavatele:

• Zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
• Odmítnout veškeré předložené nabídky.
• Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujících kritérií: 
• Nabídková cena s DPH s váhou 80%;
• Celková délka realizace s váhou 10%;
• Záruční doba s váhou 10%.
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