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

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: TÚ/Bu/19
Vyřizuje/linka: Burianová /773822301/burianova@sbdcv.cz
Chomutov dne: 03.06.2019

Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k předložení nabídky na zakázku:
DS 100 HS 374 ul. Smetanovy sady 1551 - 1552, Jirkov – výměna vchodových dveří za hliníkové a
vestibulových dveří za plastové
____________________________________________________________________________________
Doplňující údaje:
Bližší specifikace:
Demontáž 2 ks původních vchodových dveří včetně nadsvětlíku a jejich likvidace.
Dodávka a montáž 2 ks 2-křídlých dveří s nadsvětlíkem – nové hliníkové dveře budou ve stejném členění jako
původní o nestejné šíři křídel (1/3 a 2/3 – průchozí šíře bude mít min. světlost 90 cm), minimálně 3-komorový profil s
přerušeným tepelným mostem, koeficient prostupu tepla maximálně Uw = 1,7 W/m2K
Otvíravé ven, rozměr dveří 1600 x 2600 mm včetně nadsvětlíku, barva RAL 8011, otevíravé větší křídlo bude spodní
část 1/2 bude pevná deska v barvě RAL 8011, horní část 1/2 bude prosklená –bezpečnostní-ornamentní sklo, nadsvětlík
–sklo čiré
- zavírač s aretací TS 4000 zevnitř dveří , elektrický vrátný (zafixování zobáčku, aby dveře nešly otevřít bez použití
elektr. vrátného), zajištění pantů proti vysazení, větší madlo , zachování bezkontaktní čtečky
- na dveřích bude osazena magnetická lišta ( např. BO600 Tesla Stropkov), otevírání jen na čipy bez použití klíče
Provedení zednického začištění z obou stran.
Dodávka a montáž 2 ks 1-křídlých vestibulových plastových dveří – nové plastové dveře budou ve stejném členění
jako původní v barvě bílé, otevíravé do prostoru vestibulu, madla z obou stran, bez použití vložky FAB, Brano s aretací,
otevíravé křídlo bude spodní část 1/2 bude pevná deska v barvě bílé, horní část 1/2 bude prosklená –bezpečnostní-čiré
sklo, Provedení zednického začištění z obou stran.
V cenové nabídce bude zahrnuta demontáž všech dveří včetně jejich likvidace.
- záruční doba
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Živnostenský list)
- skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace.
Termín realizace:
Datum podání nabídek:

09/2019
do 24.06.2019

Kontakt na domovní samosprávu: p. Kuča, Smetanovy sady 152, Jirkov
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
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Podávání nabídek:
- nabídky se podávají osobně ( v podatelně SBD Chomutov )
nebo poštou v uzavřených obálkách označených „Soutěž“, opatřených 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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