Obec Radslavice
Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

IČO 00301884

Výzva k podání nabídky

ČS a s. 1882953309/0800

č.j.

Obec Radslavice Vám jako vlastník a zadavatel, zasílá tuto

výzvu
k podání nabídky na rekonstrukci sochy sv. Panny Marie a sochy sv. Marie Magdalény, stojících na pozemku
p.č.1 v k.ú. Radslavice u Přerova, před kostelem sv.Josefa
1/ Předmět zakázky:
„Restaurování sochy Panny Marie a sochy Marie Magdalény „
2/ Druh zakázky:
Zakázka ze SZIF mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
3/ Identifikační údaje zadavatele:
Obec Radslavice, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice
IČ: 00301884, DIČ: CZ 00301884,
tel: 581202894, fax: 581204013, e-mail: obec@radslavice.cz
4) Vymezení zakázky:
Rekonstrukce obou soch bude spočívat v jejich demontáži s podstavců, vakuovém zpevnění organokřemičitým
zpevňovačem, odstranění krust a zčernalých depozitů chemickými prostředky, provedení injektáže trhlin ,
doplnění chybějících částí umělým kamenem na minerální bázi se zachováním barevnosti a struktury jakou má
okolní kámen, dotmelení a osazení obou soch zpět na své místo na nerez čepy, u sochy Panny Marie doplnění
chybějících rukou v umělém kameni.
Dále provést revizi spárování a dožilých a materiálově nevhodných tmelů, odstranění dřívějšího zčásti
vyplaveného spárování a nové spárování potřebných míst s trvale pružnými tmely či domodelování chybějícího povrchu do původního tvaru, obnova barevných nápisů na soklech.
Součástí nabídky bude i vlastní zhodnocení stavu soch, návrh způsobu, technologie a postupu prací a návrh
smlouvy o dílo.
Prohlídku místa plnění zakázky lze uskutečnit po telefonické domluvě se zadavatelem.
5) Termín realizace zakázky:
- Zahájení 5/2011
- Závazné ukončení 31.7.2011
6) Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle:
a) nabídkové ceny včetně DPH
b) referencí uchazeče
c) záruční lhůty a garance trvalosti
7) Požadavky na zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek:
Nabídka bude zpracovaná oceněním jednotkových prací podle navrženého postupu, celková cena díla bez i s
DPH, která bude nejvýše přípustná po celou dobu realizace. Podkladem pro úhradu provedených prací bude
faktura vystavená zhotovitelem po ukončení prací, která musí mít všechny náležitosti účetního dokladu.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dní po jejím doručení zadavateli.
8/ Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
Výpis z obchodního rejstříku nebo prostá kopie živnostenského listu s oprávněním k podnikání v oboru
9) Místo a lhůta pro předložení nabídky:
Nabídka bude podána písemně na adresu zadavatele, e-mailem nebo osobně v podatelně zadavatele.
Lhůta pro předložení nabídky končí dnem 18.3.2011 ve 12.00 hod.
10) Reference:
Zadavatel požaduje doložit reference minimálně od 3 investorů realizovaných restaurátorských prací.
11/ Zrušení zadávacího řízení:
Objednatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, popřípadě zadávací řízení zrušit.

V Radslavicích dne 24.2.2011

Stanislav J e m e l í k
starosta obce

