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

Zadávací podmínky Veřejné soutěže
1. INFORMACE O ZADAVATELI

název: Společenství vlastníků jednotek Holešická 4746, Chomutov
sídlo: Holešická 4746, 430 04 Chomutov
IČO: 10744797
bankovní spojení: ČSOB Chomutov č.ú. 298486786/0300
zastupuje Stavební bytové družstvo Chomutov, při výkonu funkce zastupuje Josef Tvrdý

Kontaktní osoba:

Ing. Rostislav Písařík, tel. 773822599
Jitka Burianová, tel. 773822301 email : burianova@sbdcv.cz

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1. Název zakázky

Společenství vlastníků jednotek Holešická 4746, Chomutov – položení lina na chodbách
2.2. Popis zakázky
Odstranění původního linolea na chodbě u výtahů a bytů od 1. patro do 12 .patra včetně odvozu na skládku, zednické opravy a vyrovnání
podlah . Položení nového linolea na chodbách včetně obvodových lišt.
- Nesoudržný podklad pod linoleem bude vybourán nebo zbroušen, lino bude následně položenou na soudržný podklad.
Požadavek na linoleum: O minimální tloušťce 2 mm se stupněm zátěže tř. 34 a nášlapná vrstva 0,7 mm.
- POZOR !!! - skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace
- rozsah prací upřesní p. Müllerová, tel. 773822498
2.3. Předmět plnění dodávek a prací

Položení lina na chodbách
3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

−
−

Zahájení prací:
Dokončení prací:

01/2023
02/2023

4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK

−
−

Lhůta pro podání nabídek končí : 11.07.2022 v 14 hodin

5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU

- zpřístupnění chodeb p. Müllerová
6. PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně v podatelně SBD Chomutov, poštou, nebo jinou doručovací službou v uzavřených
obálkách označených „Soutěž“, opatřených podrobným identifikačním značením zakázky a na přelepu obálky
razítkem, případně podpisem zájemce.
Nabídky musí být doručeny do konce soutěžní lhůty.
Nabídky musí obsahovat:
-

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Živnostenský list).

- Přistoupení a statutárním zástupcem podepsaný návrh Smlouvy o dílo
(na vyžádání bude zaslána elektronicky burianova@sbdcv.cz )
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-

Nabídkovou cenu

celková cena zakázky bez DPH
cena jednotlivých prací – položkový rozpočet
celková cena zakázky včetně DPH
(v měsících na celé dílo)

-

Délku záruční doby

-

Trvání realizace zakázky

(v kalendářních dnech)

V Chomutově dne 20.06.2022

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí technického úseku
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