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: Stavební bytové družstvo Chomutov, zastoupené p. Josefem Tvrdým, předsedou představenstva
Sídlo: Husova 2079/10, 430 03 Chomutov
IČO: 00041 955
DIČ: CZ00041 955
Bankovní spojení: ČSOB Chomutov č.ú. 963421/0300
Kontaktní osoba:

Fulier /737638355

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1. Název zakázky
DS 30 HS 302 ul. Kamenný Vrch 5277-78, Chomutov – výměna vchodových dveří – 4ks
DS 30 HS 304 ul. Kamenný Vrch 5281-82, Chomutov – výměna vchodových dveří – 4ks
2.2. Popis zakázky
Výměna vchodových dveří - ocelové
Výměna vchodových dveří ze strany od zvonků za 2 –křídlé ocelové dveře (např. VIZIT) - (2ks HS 302, 2ks HS304)
Výměna vchodových dveří ze strany od parkoviště za 1 –křídlé ocelové dveře (např. VIZIT) - (2ks HS 302, 2ks HS304)
- demontáž původních dveří včetně likvidace, montáž nových dveří včetně zednického začištění
- částečně prosklené
- dveřní zavírač (např. KING NSK630), elektromagnetický zámek (např. VIZIT ML240) (bez použití vložky FAB)
- mezi stěnou a rámem dveří bude umístěna ocelová výztuž (zpevnění dveří)
Čtečky vstupních čipů + čipy
- Modul bezkontaktních čteček (4ks HS 302, 4ks HS304) vč. vstupních čipů (212ks HS 302, 212ks HS304)
- Včetně zapojení, kabeláže a naprogramování čipů

-

skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace.
cenová nabídka bude zpracována jednotlivě pro každé HS !!!!

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
10/2020
4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK
do 21.09.2020 - 14:00
5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU
Formánek /tel. 603 545 930/
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.

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

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
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
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 SBD Chomutov. SOD bude zaslána na
vyžádání.

-

Nabídkovou cenu

-

Délku záruční doby

-

Trvání realizace zakázky (v kalendářních dnech)

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

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí technického úseku
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