O BEC A LBRECHTICE NAD O RLICÍ
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
V Albrechticích nad Orlicí, dne 5.6.2013

Věc: Výzva k předložení cenové nabídky
Obec Albrechtice nad Orlicí hledá zhotovitele pro zakázku: Oprava střechy čp 302.
Jedná se o pultovou střechu, střešní krytina je falcovaný plech.
Součástí zakázky je:
1. Oprava střechy, která již byla z části započata navařením asfaltových pásů s posypem. Stejnou
2
technologií chceme opravit zbývající část této střechy o ploše přibližně 100 m . (Obrázek 1)
2. Oprava plechování atiky. Demontovat stávající plechy (likvidaci zajistíme sami), dodávku a
instalaci nových plechů s případným zednickým začištěním. Šířka atiky je 26 cm, délka včetně
lomení je 12,6 metru. (Na obrázku 2 je vidět východní polovina plechování atiky.)
3. Opravu 2 kusů komínů (Obrázek 3). Funkční, menší komín u hřebene střechy vyspravit,
omítnout, oplechovat ústí komínu. Vyšší komín (odvětrání) snížit na výšku spodního dělícího
prstence, opravit uchycení jímače hromosvodu, vyspravit, omítnout a oplechovat ústí komínu.
Část budovy pod pultovou střechou je přízemní, přístup na střechu je z venku, po žebříku.
Pokud máte o tuto zakázku zájem, zašlete nám prosím Vaši cenovou nabídku. Nabídka musí
obsahovat minimálně:
 označení uchazeče (název firmy, IČ, adresu sídla, telefon),
 označení navrženého materiálu na opravu pultové střechy,
 rozpis ceny za práci a materiál, za jednotlivé součásti zakázky podle výše uvedených bodů 1.,
2., a 3.
 celkovou cenu za kompletní dodávku s uvedením, zda jde o cenu včetně DPH (Obec
Albrechtice n. O. není plátcem DPH),
 reference na podobné provedené akce.
Nabídku doručte nejpozději do 1.7.2013 do 17:00 hodin buď elektronickou poštou na adresu:
kupka.albrechtice@nadorlici.cz, nebo písemně na adresu: Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní
275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí.
Možná je i prohlídka na místě. Informace poskytnu na telefonním čísle 494 371 425.
Jaroslav Kupka
referent majetkové správy
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