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:

Micáková /tel. 773 822 320/

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1. Název zakázky
DS 5 HS 551 ul. Kostnická 4079-81, Chomutov – výměna stoupaček SV, TUV a CTUV
2.2. Popis zakázky
Výměna všech stoupaček pro SV, TUV a CTUV (studená voda, teplá užitková voda a cirkulace teplé užitkové vody), včetně
výměny uzávěrů v bytech a na stoupačkách (ve sklepě). Montovat vypouštěcí ventily u uzávěrů stoupaček ve sklepě. Dodat
izolaci na potrubí (MIRELON) po celé délce. Pevné rozvody v bytech montovat až k zařizovacím předmětům (baterie nejsou
součást výměny), včetně prostupů v byt. jádře, týká se každého prostupu. Výměna rohových ventilů a flexi hadic u WC.
Stoupací potrubí ukotvit do objímek - všechny větve v každé bytové jednotce. Prostupy a díry (v bytech i ve sklepě) vyzdít,
strop okolo stoupaček ve sklepě také vyzdít.
Plomby u vodoměrů řešit ve spolupráci s fi ULIMEX, pobočka v sídle SBD CV, Husova 2079, kontakt p. Postler – tel. 739 104
214, e-mail: postler.frantisek@ulimex.cz . Plomby na vodoměrech požadujeme z obou stran. Při výměně plomb je nutné zapsat
stav vodoměru, čísla vodoměru, číslo staré a nové plomby a zajistit podpis uživatele na protokol o výměně plomby a odečtu
vodoměrů.
Počty:

HS 551 - 9x stoupačka; celkem 69 bytů 8. NP

Materiál potrubí (systém):
Dimenze potrubí:

Ekoplastik PPR výrobce WAWIN OSMA
dle ČSN 755410 a EN 806 - 3

Rozvody v bytových jádrech jsou špatně přístupné pro montáž nového potrubí a bytová jádra je nutné rozebrat (přestavby,
úpravy a podobně).
V cenové nabídce bude zahrnutá demontáž (vybourání otvoru pro manipulaci) a zpětná montáž bytového jádra (oprava po
vybourání bytového jádra) - uvedení do původního stavu.
-

skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace.

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
03-07/2022
4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK
do 26.01.2022 - 14:00
5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU
Mojžíšová /tel. 773 822 444 /
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
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12:00 – 16:30
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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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