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 28 HS 280 ul. Školní 1538-39, Kadaň – oprava vstupního schodiště vč. výměna zábradlí
2.2. Popis zakázky
Oprava vstupního schodiště vč. výměna zábradlí
Úpravy schodiště:
demontáž a likvidace stávajících schodišťových stupňů – u hlavních vchodů
ošetření armatur, vysprávka opadaných částí a vyrovnání podkladů pro pokládku nových stupňů na betonových nosnících
zednické vysprávky betonových nosníků v celé délce
pokládka nových schodišťových stupňů včetně protiskluzového proužku – TERACO
vyrovnání stupňů
Podlahové úpravy dlažby:
odstranění původní dlažby včetně betonové mazaniny prostoru u předních vchodů.
vyrovnání podkladní vrstvy. Následné položením nové protiskluzné dlažby včetně soklíku v barevné variantě.
požadavek na dlažbu: Taurus, třída proti-skluz R9.
Barevné řešení bude upřesněno
Výměna zábradlí:
demontáž a likvidace stávajícího zábradlí
výroba a zpětná montáž nového zábradlí dle norem ČSN – materiál – žárově zinkované (bez barevného nátěru)
- skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace
3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
06/2020
4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK
do 01.06.2020 - 14:00
5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU
Fiřt /tel. 724 768 794/

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. Bude zaslána na vyžádání.

-

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)

Ing. Rostislav Písařík
vedoucí technického úseku
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