
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Veřejná zakázka malého rozsahu – neřídí se zákonem č.137/2006 Sb, pouze formálně § 6 tohoto zákona 

Zpracováno dle vnitřní směrnice 

 

Vyzýváme Vás k vypracování cenové nabídky na dodávku: 

MALOVÁNÍ A NÁTĚRY V AREÁLU DOMOVA 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Výmalba a opravy maleb a nátěrů – dle hygienických   

                                                          požadavků . 

 

Specifikace poptávky: 

  

Poptáváme provedení výmaleb  a nátěrů vnitřních prostor objektů Domova pod hradem Žampach 

- Objekt Zámecká budova čp.1 (obytné prostory, nebytové prostory – technické zázemí, sklady, 

stravovací provoz, rehabilitace apod.), třípodlažní objekt,  

celková odhadovaná plocha maleb 5000 m2 

dále nátěry vnitřních dveří včetně příček a obložení /bílý nátěr 

- Objekt U Šimona (pavilon) čp.9, dvoupodlažní objekt (obytné prostory, sklady, zázemí) 

celková odhadovaná plocha maleb 500 m2 

- Objekt Hospodářská budova čp.4, dvoupodlažní objekt (přízemí – kanceláře, prádelna, škola, 

1.p. – sušárna, 2 x garsonka a byt 3+1) 

celková odhadovaná plocha maleb 300 m2 

- Domky Ve stráni  (Adam, Kolda, Johana, Vítek) čp.71 – 74, obytné domy 

celková odhadovaná plocha maleb 1200 m2 

 

 

Dodavatelská firma zajistí současně: 

- Ochrana a přikrytí vnitřního vybavení /nábytku apod. 

- Úklid po malování 

 

  

Požadovaná záruka – 6 měsíců od provedení prací (na technologickou kvalitu, pevnost a stálost      

                             odstínu barvy) 

 

Způsob hodnocení:  

Podané nabídky budou hodnoceny dle – Cena prací (viz. 4 kritéria/ položky) 

  

Cena včetně materiálu, zajištění přikrytí vnitřního vybavení a úklidu po malování, 2x nátěr  

– cena v Kč/ bez DPH za 1 m2: 

  

 Položky k ocenění:    cena za 1 m2:   kritérium/váha: 

 

- PRIMALEX STANDARD BÍLÝ  cena za 1 m2:   (50%) 

- PRIMALEX STANDARD BAREVNÝ cena za 1 m2:   (40%) 

- ŠKRÁBÁNÍ STARÉ MALBY   cena za 1 m2:   (5 %) 

- NÁTĚR VNITŘNÍCH DVEŘÍ A RÁMŮ cena za 1 m2:   (5%) 

(přebroušení, drobné opravy, 

nátěr základ.barva + 2x vrchní nátěr bílý)   

     

 



Kritérium „Nejnižší nabídková cena dodávky“ je posuzováno jako nejnižší celková 

cena za jednotlivou dodávku bez DPH. Cenové kritérium bude hodnoceno podle následujícího 

vzorce, kde P = hodnota ceny dodávky uchazeče bez DPH, Pn = nejvýhodnější cena z podaných nabídek 

(tzn. nejnižší cena z podaných nabídek) bez DPH, k = xx (váha vyjádřená v procentech = xx%). Tento 

vzorec vyjadřuje bodové ohodnocení cenové nabídky uchazeče v porovnání s cenou nejvýše přípustnou, a 

to v procentech:  

vzorec:  Pn   

hodnocení kritéria = 100 x  --------------- x k  =  

  P   

 

 

Prohlídka místa realizace je možná v pracovní dny od 7,00 do 15.00 hod. 

 

Termín realizace:  04 – 05/2013 

Požadavek na dokončení zakázky: do 31.5.2013 

         

Termín doručení nabídek: do 19.4.2013 do 15.00 hod 

 

Nabídku do výběrového řízení zašlete poštou nebo doručte osobně 

 v zalepené obálce označené „VŘ – MALBA – NEOTVÍRAT!“  

na adresu Domov pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk  

do 19.4.2013 do 15.00 hod. 

  

 

Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  

Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475 (technik@uspza.cz)   

Ludmila Maťátková, fin. manažer, tel: 465 618 184, mob.777578539 (manag.fin@uspza.cz) 

 

Zpracoval: 

Michal Vaňous    PaedDr. Luděk Grätz 

Technik domova    ředitel domova 

dne: 10.4.2013 


