
 

MĚSTO NOVÁ ROLE, Chodovská 236,  362 25 Nová Role 

Telefon : 353176311 - ústředna, 353176322 - starostka, 353176323 - místostarosta 

                353176315 - tajemník          
 
ČÍSLO JEDNACÍ       904/2012/NR/Kap 
VYŘIZUJE :               Ing. Miroslav Kapoun      
NOVÁ ROLE DNE :  18. 5. 2012  
 
 
 
 
 
Věc: 
 

Výzva k podání nabídky na realizaci akce malého rozsahu „Nová Role, kuchyně MŠ, 
stavební úpravy“. 
  

Za tímto účelem Vás vyzýváme k podání nabídky vyplněním přiloženého krycího listu za 
těchto podmínek: 

 
1. Vymezení předmětu plnění zakázky a doba : 

Realizace stavebních prací  dle předložené projektové dokumentace.  
Hlavním důvodem stavby je potřeba odstranit průchod dětí a ostatních zaměstnanců 
školky přes vlastní varnu – dnes tato cesta slouží jako hlavní spojnice jednotlivých 
areálů školky. Sekundárním dopadem je pak modernizace a doplnění technologie 
kuchyně, celková rekonstrukce a doplnění vzduchotechniky, vytápění, silových 
rozvodů a zdravotní techniky v hospodářské budově MŠ. 
   
Termín plnění zakázky: 

Termín plnění: od 21. 7. 2012 – do 19. 8. 2012 

2. Lhůta a místo pro podání nabídek:  

Nabídky musí být doručeny na adresu Městský úřad Nová Role, Chodovská 236,   
362 25 Nová Role, nebo osobně podány do podatelny MěÚ Nová Role v pracovní 
dny od  8,00 hod. do 14,30 hod., v pondělí a středu do 17,00 hod. (polední 
přestávka 11:45 - 12:15), a to nejpozději dne 1. 6. 2012 ( pátek ) do 14.00 hod. 
Včasné doručení je rizikem uchazeče, rozhodující je presentační razítko 
podatelny MěÚ Nová Role. Obálku označte „Neotvírat – nabídka“ a „ Nová Role, 
kuchyně MŠ, stavební úpravy “.  
Otevírání obálek – 4. 6. 2012 v 13:00 v kanceláři starostky města. 
 

     3.    Adresa a identifikační údaje  zadavatele:    
Město Nová Role, se sídlem  
MěÚ Nová Role, Chodovská 236,  362 25 Nová Role 

            tel: + 420 353 176 311, fax: + 420 353951778 
            identifikační číslo : 00254819 
            daňové identifikační číslo : CZ 00254819 
            zastoupené : Jitkou Pokornou – starostkou města 
            Kontaktní osoba zadavatele : 

Ing. Miroslav Kapoun, tel. 353 176 318, e-mail miroslavkapoun@novarole.cz 

 
 



 
    4.    Uchazeč  přiloží podepsaný návrh Smlouvy o dílo s oceněným výkazem výměr. 
  
    5. Rozhodujícím ukazatelem pro vyhodnocení bude nabídková cena.  
             
    6.  Zadavatel v nabídce uchazeče nepřipouští variantní řešení. 
 
    7.  Podklady pro stanovení nabídkové ceny jsou přílohou tohoto dopisu.  
 
    8.  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, popř. zrušit 

zadání zakázky malého rozsahu bez jakýchkoliv závazků k zájemcům. 
 
    9.    Nesplnění i jediné v zadání požadované podmínky je důvodem k vyloučení ze 

soutěže. 

 

 
 
 
 
 
                                                                     …………………………………….…….. 
                   Ing. Miroslav Kapoun 
          stavební investice města Nová Role 
   
 
 
 
 
Příloha : - CD s kompletními podklady – projektová dokumentace, výkaz výměr a krycí list 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Obdrží :  
Účastníci ( dodejky ) 
 
 
 
 
Co : 2x vlastní 
 
 
 


