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

Firma

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka:TÚ/Bu/19
Vyřizuje/linka: Burianová /773822301
Chomutov dne: 01.07.2019
Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k předložení nabídky ve veřejném řízení na zakázku:
DS 85 HS 850 ul. G. Svobody 1710 – 1712, Jirkov
– výměna zvonkového tabla a domácích telefonů za digitální systém , výměna napájecích zdrojů,
montáž nového slaboproudého vedení pro zvonky, montáž bezkontaktní čtečky a elektromagnetické
lišty u vchodových dveří
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doplňující údaje:
Bližší specifikace:
-Demontáž 3 ks původní tabel a montáž nových tabel např. 2BUS Tesla – počet 3 ks
( č.p. 1710 -24 bytů, č.p. 1711 – 16 bytů, č.p. 1712 – 16 bytů)
- Zvonková tabla budou včetně stříšky
- Dodávka a montáž domácích telefonů – počet 56 ks
- Kompletní montáž nového slaboproudého vedení pro zvonky včetně kontroly komunikačního
vedení od tabel k ostatním komponentům
- Výměna napájecích zdrojů
- Montáž nového elektrického zámku bez možnosti aretace u vchodových dveří – počet 4 ks
- Dodání jmenovek včetně popisu jmen do zvonkových tabel
- Dodávka a montáž 5 ks bezkontaktních čteček u vchodových dveří (z obou stran) včetně 166 ks čipů
a 5 ks čipů univerzál (u vchodu 1712 od parkoviště budou nové dveře včetně čtečky montovány v 09/2019)
- montáž elektromagnetické lišty na vchodové dveře z obou stran – počet 5 ks
- výměry je nutno zaměřit na místě realizace
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (Živnostenský list) -

Termín realizace:

09-10/2019

Datum podání nabídek:

do 15.07.2019

Kontakt na domovní samosprávu: p. Poštolka, G. Svobody 1712, Jirkov
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
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Informace podá:
Podávání nabídek:

Jitka Burianová, technický úsek Chomutov
- nabídky se podávají osobně ( v podatelně SBD Chomutov )
nebo poštou v uzavřených obálkách označených „Soutěž“,
opatřeným 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
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