
Potvrzení o uveřejnění na profilu zadavatele 

Detail zakázky 

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o veřejné zakázce DPH Žampach – 
výměna střešní krytiny na objektu „Na Výsluní“ zadávané zadavatelem Domov pod 
hradem Žampach. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či 
soubory jako je například dokumentace apod. 

Adresa nástroje 
http://uspza.profilzadavatele.cz/ 
nebo 
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Domov-pod-hradem-Zampach_349/  

Základní údaje o zakázce 
Níže uvedená tabulka zobrazuje základní informace týkající se předmětné veřejné 
zakázky. 

Položka: Hodnota: 

Zadavatel/Název profilu: Domov pod hradem Žampach 

Název veřejné zakázky: DPH Žampach – výměna střešní krytiny na objektu „Na 
Výsluní“ 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Druh řízení: Zakázka malého rozsahu 

Předmět veřejné zakázky: Zakázka sestává z následujících rozhodujících prací:  
- demontáž stávající eternitové krytiny (šablony)  
- demontáž starého bednění (většinou šindel)  
- opravy stávajícího krovu (uhnilé konce krokví, pozednice, 
námětky apod.)  
- opravy komínů nad úrovní střechy  
- očištění a ošetření stávajícího krovu  
- dodávka a montáž dřevěného bednění (pod latě)  
- dodávka a montáž nové krytiny (šablony DAKORA) na 
latě, včetně  
pojistné folie a plechování z mědi  
- likvidace suti dle platné legislativy (včetně nebezpečného 
odpadu) 

Předpokládaná hodnota v Kč bez 900000 



DPH: 

Hlavní místo plnění: Žampach 

Předmět CPV: Údaj nezadán 

Datum zahájení řízení: 3. 9. 2012 

Datum uveřejnění zakázky: 4. 4. 2012 

Lhůta pro podání nabídek 
(datum): 13. 9. 2012 

Lhůta pro podání nabídek (čas): 13:00:00 

Externí odkaz na bližší informace 
v případě potřeby: http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10609 

Stav veřejné zakázky: neaktivní 

Informace a soubory k veřejné zakázce 
Tato část správy veřejné zakázky DPH Žampach – výměna střešní krytiny na objektu 
„Na Výsluní“ zobrazuje připojené informace a soubory. Může jít např. o výzvu k 
podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentaci nebo dodatečné 
informace. 

Název: Smlouva o Dílo KPV SYSTÉM s.r.o. Ústí nad Orlicí 

Datum: 26. 9. 2012 

Výměna střešní krytiny na objektu "Na Výsluní" 

Potvrzení o uveřejnění 
Tímto potvrzuji, že výše uvedená informace byla uveřejněna na profilu zadavatele 
Domov pod hradem Žampach, a to pocelou zákonem (resp. obdobným dokumentem) 
stanovenou lhůtu. 
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