OBEC TOVÉŘ, Tovéř 18, okres Olomouc, PSČ 78316
IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,
bank. spojení 1800969359/0800 Česká spořitelna, a.s.,
tel. spojení 585 396 690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz
___________________________________________________________

V Tovéři 16.1.2019
Věc: Zadání nabídky na obnovu dílčí fasády Obecního úřadu a Kulturního domu Tovéř.
Obec Tovéř tímto poptává podání cenové nabídky práci spočívající v obnově fasády objektu č.p.18. dle
přiložené situace A,B
Jedná se o dílčí zcelení celku Kulturního domu s nově vybudovanou MŠ Tovéř, a to novou fasádou
s finálním nátěrem šedá barva (prostřední část tohoto komplexu v barvě tmavější.
Pozn. V případě této poptávané a zastupitelstvem obce vyhodnocené výhodné (nízké) cenové nabídky,
lze uvažovat o další etapě, vedoucí k dokončení obnovy fasády o dalších cca 380 m2.
Základní údaje k vytvoření CN na výše uvedené stavební práce:
1)Námi odhadovaná plocha 250 m2 včetně výplní
2)Objekt s nebude zateplovat
3)Opravy stávajícího břízolitu (srovnání hrubou omítkou) odhad do 10% (vlastní šetření na místě)
4)Na távající břízolit penetrační nátěr,aplikace hliníkových rohů u oken a na hranách objektu
5)Aplikace perlinky do lepidla
6)Aplikace šlechtěné fasádní omítky točené ( v souladu se strukturou fasádní omítky MŠ Tovéř)
7)Fasádní nátěr
8)Tónování fasádního nátěru
9) Příprava pracoviště, zabezpečení,úklid

Způsob nacenění a zaslání poptávky:
Oslovené firmy s dostatečným předstihem provedou vlastní měření ploch (výkaz výměr) a
ostatních záležitostí ovlivňující výslednou cenu za dílo.
S firmou s nejnižší nabídnutou konečnou cenu bude sepsána jednoduchá SoD
Práce v celkovém trvání max.25 a to souvisle po sobě jdoucích dní.
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Realizace rok 2019 ! (nejme vázání pevným termínem)
Cenové nabídky zasílejte na Obecní úřad v Tovéři, Tovéř č.p.18, 783 16, nebo osobně do 20.2.2019.
S výsledky budou všichni zájemci o tuto práci obeznámení neprodleně, vítězná nabídka =nejnižší
nabídnutá koncová cena.
Vzhledem k vlastnímu měření veškerých ploch je navýšení cenu v průběhu stavby nepřípustné.
Další informace rádi sdělíme na OÚ Tovéř na tel: 725 490 430 nebo na email: ou@tover.cz
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