
Bytové hospodářství Frýdlant 
se sídlem: Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant, zastoupené Soňou Šlejtrovou, ředitelkou BHF, p.o . 

Výzva k podání nabídky 

s názvem : „Oprava fasády (strana do ulice) bytového domu, výměna výkladu, dveří prodejny a vstupních dveří 

na objektu čp. 274, ulice Míru, Frýdlant" 

Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci poptávkového řízení ve smyslu §12 

odstavce 3, §18 odstavce 5 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon) a v souladu se směrnicemi Města Frýdlant. 

Název zadavatele: Bytové hospodářství Frýdlant 
Novoměstská 1065, Frýdlant 464 01 
46749748 

Sídlo: 
IČ : 
tel: +420 482 312 199 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky a kontaktní osobou ve 
věcech technických je Soňa Šlejtrová, ředitelka BHF, p.o. 
Kontaktní údaje: 
Telefon : +420 773 652 198 
E-mail: sona.slejtrova@bhf.cz 

1. Předmět plnění zakázky 

I) Předmětem zakázky je oprava fasády plocha 108,31 m 2 - včetně ploch ostění , rozvinutých ploch říms , 

hran bosáží a hran svislého oddělení rizalitu , plochy podhledů na vstupech do objektu a s přípočtem plochy 
dané profilací a výzdobou fasády, obroušení nepůvodního postřiku fasády barvou, důkladné dočištění celé 
plochy a profilace ve fasádě ocelovými kartáči , očištění povrchu vodu a stlačeným vzduchem ,oprava 
fasády v rozsahu 20% plochy, nátěr fasády silikátovou barvou včetně penetrace, otlučení omítky soklu + 
nové provedení omítky soklu ze 100% + nátěr , systémová hydroizolace plochy parapetů oken v 1. patře ( 
okna bez oplechování) , obložení parapetu u výkladů keramickou mrazu odolnou dlažbou, výměna 
oplechování středové fasádní římsy , říms nadokeníků , parapetu okna ve štíte rizalitu- plech TiZn , 
demontáž a montáž odtokové trouby svodů , nátěr skříněk rozvaděčů, odstranění schodů z teracových 
prefabrikátů do prodejny vpravo- nové provedení schodů - žula, povrch pemrlovaný 

2) Výměna kovových vstupních dveří do domu a do prodejny včetně výkladní skříně - dle závazného 
stanoviska stavebního úřadu 

2. Zatřídění předmětu zakázky podle CPV 

45000000-7 Stavební práce 

3. Místo plnění veřejné zakázky: 

Místem plnění veřejné zakázky je objekt č . p . 274 v ulici Míru ve Frýdlantu. 

4. Doba plnění zakázky 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: ihned po ukončení zadávacího řízení 

Zahájení díla: září 2015 

Dokončení díla: max. 2 měsíce od doby zahájení realizace díla 



Kompletní zadávací dokumentace bude osloveným potenciálním dodavatelům předána spolu s výzvou nebo bude 

k dispozici po písemném vyžádání ( zaslání žádosti o ZD) na adresu zadavatele či na e-mail kontaktní osoby 

zadavatele 

E-mail : sona.slejtrova@bhf.cz 

Náev zadavatele: 
Sídlo: 

IČ : 
tel : 

fax : 

Kontaktní osoba : 

Bytové hospodářství Frýdlant 
Novoměstská 1065, Frýdlant 464 01 

46749748 

+420 482 312 199 

+420 482 312 199 

Soňa Šlejtrová, ředitelka BHF, p.o . 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Jsou součástí zadávací dokumentace 

7. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu se zákonem 137 /2006 SB. a vnitřní směrnicí města Frýdlant a 

končí dne 21. srpna 2015 v 10,00hodin 

Místem pro podání nabídky je kancelář BHF. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech od 6,30 

v pondělí a ve středu do 16,00 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15,00 hodin a v pátek do 13,00 hodin nebo zaslat na 

adresu zadavatele tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky 

podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá . 

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

Oprava fasády (strana do ulice) bytového domu, výměna výkladu, dveří prodejny a vstupních dveří na objektu 

čp. 274, ulice Míru, Frýdlant" s heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT". Na obálce bude rovněž uvedena 

adresa na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 

8. Způsob hodnocení nabídek 

Všechny v řádně lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány 

v souladu se zadávacími podmínkami budou posouzeny a hodnoceny. 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabídkové ceny bez DPH . 
Hodnocen·í bude provede tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, přičemž 

jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkou cenou. 

9. Ostatní informace 

zadávací lhůta činí 90 kalendářních dni 

nabídka bude předložena v českém jazyce 

veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č . 137 /2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu 

s vnitřní směrnici Města Frýdlant, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve Frýdlantu dne 6. srpna 2015 

Za zadavatele : 

Bytové hospod-ářství Frýdlant 
Novoměst~~)' 1 65, Frý} lant 
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