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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
v souladu s § 12 odst. 3 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou podle § 6 zákona, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 6.000.000,- Kč bez daně
z přidané hodnoty.
Název akce : „Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – IV. etapa“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Městys Chodová Planá
Sídlo:
Pohraniční str.129, 348 13 Chodová Planá
IČ:
002 59 861
DIČ:
CZ00259861
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1980728359/0800
Statutární orgán zadavatele:
Ctirad Hirš, starosta
Kontaktní osoba v záležitosti veřejné zakázky: Hirš Ctirad
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky jsou Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – IV. etapa.
1. oprava vnějších fasád severozápadního křídla (severovýchodní fasáda) v úrovni 2.NP – 4.NP
- oprava hlavní římsy,
- oprava vnějších hladkých i hrubých omítek (včetně špalet, šambrán, podparapetních říms, bosáží a
všech dalších prvků na fasádě), následně proveden nátěr fasádní barvou a ošetření veškerých
kamenných prvků (očištění, napuštění odpovídajícím roztokem).
2. klempířské výrobky – oken v úrovni 2.NP – 4.NP
- demontáž všech stávajících klempířských prvků (zakrytí parapetů a říms) v opravované části fasády.
Všechny tyto prvky budou provedeny nově opět klempířsky. Oplechování říms bude uchyceno
příponkami, nebude lepeno. Materiál bude užit pozinkový plech, který bude následně opatřen barvou
shodnou s barvou fasády.
Stávající svody budou nahrazeny novými a opatřeny odpovídajícím nátěrem.
3. oprava truhlářských konstrukcí – oken v úrovni 1.NP – 4.NP (v rozsahu opravovaných fasád)
- repase okenních prvků v rozsahu opravovaných fasád v úrovni 1.NP až 4.NP. Předpokládaný
rozsah je opálení, obroušení rámů, podkladní barva a nátěr 2x barvou. Každý prvek bude v rámci
stavby řešen individuálně dle míry poškození.
Bude doplněno zasklení všech oken v rámci opravovaných fasád, případně bude proveden soupis
nutnosti zasklení všech oken v rámci zámku.
4. oprava zámečnických konstrukcí – vodiče dřevěných venkovních rolet v úrovni 1.NP – 4.NP
(v rozsahu opravovaných fasád)
- repase vodičů vnějších rolet v rozsahu opravovaných fasád v úrovni 1.NP až 4.NP.

Jedná se o technickou sestavu umožňující vertikální pohyb žaluzií s volitelným horizontálním
výklonem od poloviny okna. Dřevěné lamely jsou fixovány ocelovými manžetami a hranovými
vodítky. Navíjecí mechanizmus tvoří dřevěná rolna opatřená kováním, ovládacími disky a
integrovanou dopomocnou pružinou.
V interiéru je zapuštěná kovová rolna s mechanickým výstupem a aretační svěrka k polohovému
ovládání celého systému. Celý mechanizmus se skládá s atypických profilů a pohyblivých částí
kovaných v zápustkách. Další díly jsou volně kované s litými prvky. Vše je spojeno nýtováním.
Pohyblivé části mají nýtování k tomu uzpůsobené.
Návrh rekonstrukce:
1) Opatrná demontáž bez poškození rámu a obkladů do kterých je mechanizmus vložen
2) Roznýtování a rozborka celého mechanizmu
3) Opískování
4) Srovnání a oprava zachovalých částí
5) Výroba chybějících a nepoužitelných dílů cca 50% zápustky + přípravky k vytvoření věrných
kopií původního mechanizmu
6) Snýtování celků a příprava na montáž
7) Povrchové úpravy
8) Zpětná montáž rámů a oken
Veškeré barevné a technické řešení bude konzultováno s MěÚ Tachov, odbor školství a památkové
péče a NPÚ Plzeň. Bude vycházet z barevného řešení předešlých etap.
Prohlídka místa plnění:
K charakteru stavebních prací doporučuje zadavatel prohlídku místa plnění na místě stavby (zámek
v Chodové Plané), která bude umožněna ve dnech 12.2.2016 od 08.00 hod. a 17.2.2016 od 08.00
hod. Na jeden z uvedených termínů je nutné se předem nahlásit , tel.č. 374798303, 603510453.
Rozsah a specifikace zakázky:
Viz Zadávací dokumentace
Neomezený přístup k zadávací dokumentaci je na www.chodovaplana.cz v záložce „veřejné zakázky“
Předpokládaná doba zahájení prací : 2.5.2016
Předpokládaná hodnota díla: 1.100.000,- Kč bez DPH
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena jako nejzazší termín doručení nabídky, a to do 19.2.2016 do
08:00 hod.
Místo pro doručení nabídek je: Městys Chodová Planá, Pohraniční straže 129, 348 13 Chodová
Planá. Nabídky lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě, v uzavřených obálkách
označených NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Stavební úpravy objektu zámku Chodová
Planá – IV. etapa“.
Hodnocení nabídek
Otevírání obálek se uskuteční dne 19.2.2016 ve 10:00 hod. na adrese Úřad městyse Chodová Planá,
Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá v kanceláři starosty.
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková
nabídková cena bez DPH.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje pro tuto zakázku právo:
- Odmítnout všechny zakázky
- Zrušit kdykoli zadání zakázky
- Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
Ctirad Hirš
starosta

