OBEC VELICHOV, Karlovarský kraj
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov

Obec Velichov poptává provedení opravy fasády Hospody U Lípy (směrem do dvora)
– Velichov č. p. 2
Navržený postup prací
Oprava fasády:
1. Otlučení nesoudržných částí fasády včetně proškrábání spár
2. Omytí celé fasády tlakovou vodou
3. Penetrace cihelného zdiva
4. Nová vápenocementová omítka
5. Štuková omítka venkovní
6. Penetrace pod fasádní nátěr
7. Fasádní nátěr žluté až okrové barvy odsouhlasený objednatelem
Oprava oken a palubek:
8. Hrubé obroušení oken a palubek
9. Ometení obroušených prvků
10. Nátěr oken a palubek napouštěcím přípravkem s biocidní úpravou
11. Dvojnásobný lazurovací nátěr v odstínu odsouhlaseném objednatelem
Oprava klempířských prvků
12. Odstranění zbytků barvy a příprava podkladu z klempířských konstrukcí – závětrné lišty,
parapety, okapy a svody
13. Základní nátěr
14. Krycí nátěr první vrstva
15. Krycí nátěr druhá vrstva
• Doplnění betonu pod zábradlím na verandě
• Zazdívka stávajícího ventilátoru a dozdění okolo odkouření kotle
Své nabídky zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu moravcova@velichov.cz, popř. osobně nebo
poštou na adresu Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 p. Ostrov nejpozději do 26. dubna 2019.
Nabídka musí obsahovat cenu, termín zahájení a ukončení prací.
Místo plnění je přístupné z veřejného prostranství, Obec Velichov nebude požadovat poplatky za zábor
veřejného prostranství (lešení, zařízení stavby). Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy, je možné
domluvit úhradu dílčích provedených prací v daném měsíci.
Nabídky budou vyhodnoceny nejen z hlediska ceny, ale i podle termínu realizace díla.
Realizace akce je podmíněna schválením Zastupitelstvem obce Velichov.
Přílohou této poptávky je orientační výkaz výměr a grafické znázornění opravovaných ploch – popř.
vyžádejte na tel. 353 942 105, nebo e-mailu moravcova@velichov.cz.
Své dotazy směřujte na místostarostu obce – tel. 724 191 999.

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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