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: 11.03.2018

Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k předložení nabídky na zakázku:
DS 38 HS 383 ul. Červenohradecká 1545, Jirkov – oprava okapového chodníku
____________________________________________________________________________________
Doplňující údaje:
Bližší specifikace:
- oprava okapového chodníku bude provedena u předního průčelí (pravá část od vchodových dveří) , u zadního
průčelí a boční části (cca 1,2m)
– dojde k vybourání původních poškozených okapových chodníků (betonové) . Po začištění a úpravě lože bude
proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 v barvě šedé uložených do betonové mazaniny tl.
80 mm. Dlaždice budou dosazeny k soklu tak, aby založení soklu bylo pod terénem a vyspárovaný směrem od objektu.
Po obvodu dlažby budou osazeny zahradní obrubníky 500/200/50 mm do betonového lože. Vzniklá spára mezi
obvodovým pláštěm a dlaždice bude vyplněna tmelem. Odvoz suti na skládku.
Budou provedeny terénní úpravy u okap. chodníku (doplnění ornice, travní semeno).
- 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:
05/2019
Datum podání nabídek:
do 25.03.2019
Kontakt na domovní samosprávu: p. Horváth, Červenohradecká 1545, Jirkov
Informace podá:
Jitka Burianová, provozně technický úsek Chomutov
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

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

