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:

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

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1. Název zakázky

DS 42 HS 422 ul. Krušnohorská1660, Jirkov - Výměna oken a lodžiových sestav za plastová
2.2. Popis zakázky

- jedná se o 4 ks lodžiových sestav (2-křídlé okno 2100x1600mm –větší část okna bude pevná, menší část okna
otevíravé-výklopné, dveře 900x2400mm – otevíravé-výklopné, dveře dělené příčkou) včetně vnitřních plastových
parapetů š.200 mm, původní práh bude demontován a osazen nový plastový
- jedná se o 2 ks 2-křídlých oken (2100x1600 mm) – obě dvě křídla budou výklopné-otevíravé, vnitřní parapet š. 200
mm
- jedná se o 8 ks 1-křídlých oken (1500x1600 mm) – otevíravé – výklopné, vnitřní parapet š.200 mm
Venkovní původní parapety budou zachovány, popř. překryty přechodovou lištou. Bude provedeno zednické začištění
z vnitřní strany u ostění vápenocementovou štukovou omítkou a nátěr vnitřní barvou na stěny. Z vnější strany bude
provedeno zednické začištění a na ostění se provede aplikace probarvené omítky v tl. 1,5 mm (odstín omítky bude
shodný s odstínem barvy ostění )
trojskla se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw=0,8 W/m2K, šestikomorový a více plastový profil,
systém kování ROTO NT nebo MACO
- po obvodě výplní bude provedena montáž kompresní pásky
Veškeré uvedené rozměry jsou orientační, před objednáním jednotlivých výplní nutno zaměřit veškeré nově
osazované otvory (skutečné rozměry budou uvedeny již v nabídce).
2.3. Předmět plnění dodávek a prací

Výměna oken a lodžiových sestav za plastová
3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

−
−

Zahájení prací:
Dokončení prací:

04/2021
04/2021

4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK

−

Lhůta pro podání nabídek končí : 01.03.2021 v 14 hodin

5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU

- p. Kozenský, tel. 728951834
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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
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 )
-

-

Nabídkovou cenu

celková cena zakázky bez DPH
cena jednotlivých prací – položkový rozpočet
celková cena zakázky včetně DPH

-

Délku záruční doby

(v měsících na celé dílo)

-

Trvání realizace zakázky

(v kalendářních dnech)

V Chomutově dne 11.02.2021

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí technického úseku
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