Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 000 41 955
se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03,
zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem oddíl DrXXVI, vložka 72

Firma

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: TÚ/Bu/19
Vyřizuje/linka: Burianová /773822301/burianova@sbdcv.cz
Chomutov dne: 07.01.2019
Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k předložení nabídky ve veřejném řízení na zakázku:
DS 42 HS 422 ul. Krušnohorská 1660, Jirkov – položení dlažby ve vestibulu a na podestách
____________________________________________________________________________________
Doplňující údaje
Bližší specifikace:
- odstranění původní dlažby včetně podkladní bet. mazaniny ve vestibulu a na jednotlivých patrech na
podestách (prostor u bytů, suterén), odvoz sutin na skládku. Podklad pro novou dlažbu bude vyrovnán
betonovou mazaninou .
Položení dlažby ve vestibulu a v suterénu - dlažba Taurus Granit 77 S Marok a soklíků (výška soklíku 80
mm) po obvodě vestibulu a chodby, spáry budou vyplněny spárovací hmotou.
Položení dlažby na podestách u bytů – po obvodě podesty bude dlažba Taurus Granit 77 S Marok včetně
soklíků stejného vzoru, na zbývající část podesty bude položena dlažba Taurus Granit 73 S Nevada
- skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Živnostenský list)
záruční doba
Termín realizace:

03 – 04/2019

Datum podání nabídek:

do 21.01.2019 do 16 hodin

Kontakt na domovní samosprávu: p. Kozenský tel. 728951834
Informace podá:

Telefon : 773 822 306
ID schránky: zsh4cnu
e-mail : info@sbdcv.cz

Jitka Burianová, provozně technický úsek Chomutov

Bankovní spojení :
ČSOB Chomutov
č.ú. 963421/0300

Úřední hodiny
pondělí, středa
07:00 - 11:30
12:00 – 16:30

Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 000 41 955
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zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem oddíl DrXXVI, vložka 72
Podávání nabídek: nabídky se podávají osobně ( v podatelně SBD Chomutov ) nebo poštou v uzavřených
obálkách označených „Soutěž“,
opatřeným podrobným identifikačním značením zakázky a na
uzavření razítkem případně podpisem zájemce je-li fyzickou, či jeho statutárním zástupcem jde-li o
právnickou osobu
- nabídky musí být doručeny do konce soutěžní lhůty

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí
technického úseku
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