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 26 HS 266 ul. Výletní 5262-63, Chomutov – výměna topné soustavy
2.2. Popis zakázky
Výměna radiátorů – stávající otopná tělesa budou demontována v bytech a sklepních prostorech. Nová tělesa jsou navrženy výrobky
firmy PURMO typ Compact nebo RADIK v barvě RAL 9016 bílá. Jsou navržena tělesa výšky 600 mm jako náhrada za původní
desková tělesa a 550 mm jako náhrada za původní článková tělesa. (viz specifikace – příloha zadávacích podmínek)
Výměna termostatických ventilů včetně hlavic Danfoss typ 5054 blokované na II.stupeň – počet dle ks nových radiátorů.
Zednické práce – úprava stěn za radiátorem – oprava děr, štukování, malba – bude zahrnuto v cenové nabídce
Pro osazení na zeď budou použity typové sady konzolí dodávané výrobcem těles. Připasování přívodního a zpátečního potrubí pomocí
plamene. Po úpravě potrubí bude proveden jeho nátěr. Bude provedena montáž redukcí u nových radiátorů.
Na zpátečním potrubí bude u všech těles osazeno šroubení RLV DANFOSS. U již vyměněných těles bude šroubení, termostatický
ventil včetně hlavice dodatečně osazeny (počet již vyměněných radiátoru je ve specifikaci). Bude zahrnuto v cenové nabídce.
Dimenze armatur musí být shodná s dimenzí potrubí (nepoužívat redukce).
Finanční částka za původní radiátory, které budou odvezeny do Sběrny druhotných surovin bude odečtena od konečné částky uvedené
ve SoD (bude doloženo dokladem ze Sběrny)
Poznámka.:
- demontáž a montáž nových RTN u radiátorů je nutné řešit ve spolupráci s fi ULIMEX, pobočka v sídle SBD CV, Husova 2079,
Chomutov, kontakt p. Kaňka – tel. 739 104 214, e-mail: kanka@ulimex.cz (nebude součástí cenové nabídky)
Projektovou dokumentaci pro výběrové řízení si vyzvedněte v úřední den (pondělí, středa:7:00-11:30; 12:00-16:30 hod.) na
technickém úseku SBD Chomutov, dveře č. 212 – p. F. Česal, tel.: 737 245 381. Na požádání je možné zaslat dokumentaci
elektronicky.
3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
08-10/2020
4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK
do 08.07.2020 - 14:00
5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU
Bernt /tel. 728 633 503/
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
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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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