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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA AKCI : 
 

„Rekonstrukce obecního úřadu Loučka “ 
 

Zadavatel: 
     Obec Loučka 

     

se sídlem:  Loučka 76, 783 22 Cholina  

IČ:    00576247 

DIČ:    

                          jejímž jménem jedná:  Leo Kordas, starosta obce 
 

vyzývá k účasti ve výběrovém řízení na akci  „Rekonstrukce obecního úřadu Loučka “ 
 
  
Stručný popis stavby : 
Jedná se o stavební úpravy administrativní budovy obce Loučka. Budova je určena 
k administrativní a provozní činnosti. Stavební úpravy budou prováděny ve stávajícím 
projektu, který je jednopodlažní, částečně podsklepený s půdním prostorem bez 
využití. Opravy budou prováděny ve stávajícím objektu stavby to znamená, že 
půdorysné obrysy a výška stavby zůstávají zachovány beze změny. Opravy se týkají 
pouze vnitřní dispozice 1.NP bez zásahu do částečného 1. NP nejedná se tady ani  
o přístavbu ani o nádstavbu.  
Budova je zděná z pálených cihel , se stropy dřevěnými polospadlými. Stáří objektu je 
v rozsahu 60 -100 let. Opravou jsou realizovány dispoziční úpravy, které zjednodušují 
provozní podmínky s vazbou na ekonomičnost provozu. Do statiky stavby je 
zasahováno minimálně (vytvoření oken a dveřních prostorů, průchody).Větší rozsah 
prací pouze realizací sociální vybavenosti.  
Dům bude otápěn dvěma způsoby. Pravidelně užívané prostory jsou otápěny 
systémem klasického dvoutrubního rozvodu s nuceným oběhem, přičemž zdrojem je 
plynový kombinovaný systém (vč. přípravy TUV). Nepravidelně příp. méně často 
užívané prostory mají navrženy systém lokálních plynových topidel, u nichž bude řízen 
otop od úrovně temperování až po normální ohřev, dle provozních požadavků. 
Osvětlení a odvětrání všech prostorů je přirozeným způsobem okny, pouze některé 
podružné místnosti, mají osvětlení umělé, odvětrání nucené.  
Stavba je  nevýrobní, není zdrojem hluku, vibrací, prašnosti. Stavba je napojena na  
dopravní a technickou infrastrukturu obce nové přípojky.  
 
 
Termín realizace :   
Předpokládané zahájení:  červenec 2016 

Předpokládané ukončení:  říjen  2016  

 



                                                Veřejná zakázka malého rozsahu: 

  „Rekonstrukce obecního úřadu Loučka “   
 
    
 

 

 

Předpokládaná  hodnota zakázky včetně DPH:         1.500.000,- Kč včetně DPH 

 
Místo provedení zakázky :   Obecní úřad Loučka, st. p. č. 83, č.p. 76, k.ú. obce Loučka 

552038 

Kontaktní osoba zadavatele :    Leo Kordas, starosta obce 
776 019 585, e-mail: obec.loucka@volny.cz 

 
Termín pro podání nabídky  :  do 8 .7. 2016 do 12:00 hod. na adresu  
 
 
Místo a způsob podání nabídky:  
Uchazeč předloží na adresu zadavatele Obce Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina obálku 
s nabídkou, která bude opatřena razítkem dodavatele, nadpisem: „NEOTVÍRAT – 
„Rekonstrukce obecního úřadu Loučka “. Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové 
číslo a zapsán datum a čas doručení.  
 
Základní hodnotící kriterium :  ekonomická výhodnost nabídky 
 
Platební podmínky: 
platba na základě průběžného plnění dodávky do 30 nů pro vystavení faktury a poslední 
platba  na základě předávacího protokolu po ukončení realizace zakázky do 30 dnů.  
 
Termín otevírání obálek :  11.7.2016 17:00 hod v sídle zadavatele (neveřejné) 
 
Výběrové řízení je vyhlášeno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Výběrové  řízení je vyhlášeno v souladu s pravidly § 6 a § 18(odst.5) – veřejná zakázka 
malého rozsahu. 
 
Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr („slepý rozpočet“), který je členěn do 
požadovaných oddílů. Doplněním vašich cen bude dán nabídkový rozpočet stavby, který 
bude nedílnou součástí nabídky uchazeče.  
 
Dále uchazeč musí doložit k nabídce :  
- Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů  
- Čestné prohlášení – Splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
- Čestné prohlášení – Referenční list  
- Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků  
- Návrh Smlouvy o dílo „ Rekonstrukce obecního úřadu Loučka“ 
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V Loučce, dne 17.6.2016 
 
 
 
Leo Kordas 
starosta obce 


