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 115 HS 552 ul. Hornická 4108-09, Chomutov – celková výměna zvonkových tabel a dom. tel. vč. telekomunikačních rozvodů
2.2. Popis zakázky
Výměna zvonkových tabel, domácích telefonů a bezkontaktních čteček přístupových čipů
- Zvonkové tablo Tesla Stropkov digitální 2-bus modul KARAT barva antika měděná
- Dodávka a montáž zvonkových tabel – č.p.4108 - 23 tlačítek, č.p.4109 – 23 tlačítek
- Výměna napájecích zdrojů za nové
- Výměna domácích telefonů – počet 46 ks typ 2-bus ESO bílá (4FP 211 23)
- Dodávka a montáž nového elektronického zámku bez možnosti aretace – 2ks
- Modul bezkontaktních čteček 2ks vč. vstupních čipů - č.p.4108 - 120 čipů, č.p.4109 – 120 čipů
- Dodání jmenovek včetně popisu jmen do zvonkových tabel a zvonkových tlačítek u bytů
- Zvonová tlačítka byla již vyměněna a budou ponechána
- Kompletní výměna slaboproudého vedení pro zvonky ve stoupačce, včetně kontroly komunikačního vedení ze stoupačky ke zvonkům
v bytě
Přesunutí vedení slaboproudých rozvodů (internet, zvonky a pevné linky)
- Montáž objemných parapetních kanálů 160x65mm pro všechno vedení mn mimo el rozvaděč.
- Parapetní kanál bude rozdělen pro samostatné vedení datových + mn kabelů a nn kabelů
- Zhotovení prostupů mezi patry za použití jádrového vrtání
- Přeložení přívodů nn pro byty
- Přeložení napájení osvětlení
- Přeložení kabelů poskytovatelů internetového připojení
- Likvidace starého vedení mn v RE – rozvaděč elektroměrový
Parapetní kanály:
Montáž bude provedena za použití lišt 160x65mm svisle vedle rozvaděče RE, od suterénu do posledního patra. Prostupy budou řešeny
jádrovým vrtáním. Kanály budou uloženy vedle rozvaděče vertikálně a horizontálně u stropu.
Při montáži bude nutné se přizpůsobit délce stávajících kabelů vůči umístění kanálu
Rozvody pevné linky O2:
Bude provedeno natažení nových kabelů které budou ukončeny v každém bytě u rozvodnice v lištové krabici. Zapojení u aktivních
služeb bude zajištěno firmou CETIN.
Nové rozvody budou označeny a popsány podle bytů.
Rozvody internetu:
Zajistit realizaci firmami Grape a Cc-internet.
Nové rozvody budou označeny a popsány podle bytů.
Staré rozvody:
Staré sdělovací kabely se budou likvidovat v součinnosti s poskytovateli služeb a rozvaděč RE by měl být tedy zbaven materiálu, který
se tím stane z mnoha hledisek bezpečnějším a i přehlednějším.
- skutečné výměry je nutné si zaměřit na místě realizace
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3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
04/2021 - 06/2021
4. DATUM PODÁNÍ NABÍDEK
do 17.03.2021 - 14:00
5. KONTAKT NA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVU
Ulrich /tel. 724 178 867/
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 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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