Stavební bytové družstvo
S E V E R
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVEDENÍ:
„Výměna stoupacích a ležatých rozvodů studené a teplené vody vč. cirkulace v bytovém panelovém
domě Halasova 895-896, Liberec“
SBD SEVER správce objektu, zastoupený technickým úsekem družstva, zasílá výzvu zájemcům na dodání akce
„Výměna stoupacích a ležatých rozvodů studené a teplené vody vč. cirkulace v bytovém panelovém domě Halasova
895-896, Liberec“
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jedná se o panelový bytový dům o dvou dilatačních celcích, je tvořen osmi obytnými nadzemními podlažími (8.NP),
jedním částečně nadzemním podlažím technickým (1. T. P), celkem 46 bytových jednotek.
Rok výstavby: 1988.
1/ vymezení plnění a souvisejících prací :
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede výměnu stoupacího a ležatého vedení vody v objektu Halasova
895-896, Liberec.
Jedná se o výměnu stoupacího a ležatého vedení vody pro studenou a teplou vodu vč. cirkulace.
Dodávka:
 Demontáž včetně likvidace a montáž svislých stoupačkových rozvodů studené vody, teplé vody včetně zpátečky
až po jednotlivá odběrná místa v bytech (k poměrovým měřidlům v bytech), osazení zpětné klapky na vodoměr
teplé vody, osazení nových kulových uzávěrů na jednotlivé stoupačky a zaplombování všech vodoměrů.
Veškeré potrubí bude zaizolováno a řádně upevněno, ukotveno dle platných norem. Prostupy podlahami u
rozvodů vody budou vyplněny protipožární pěnou třídy hořlavosti B.
V případě požadavku výměny rozvodů od vodoměru k jednotlivým bateriím bude náklady hradit uživatel
bytu.
 Demontáž původního ležatého potrubí vody a zhotovení nového ležatého rozvodu
Pozn.: Práce organizovat s minimálním omezením dodávek vody tak, aby každý den do 18 hod. ve všech bytech tekla
studená voda a bylo provozuschopné WC.
2/ Termín vyhlášení: 9. 9. 2016
3/ Termín odevzdání nabídky: do čtvrtka 29. 9. 2016 do 10.00 hod.
(písemně na adresu: SBD Sever, Lipová ul. 596/7, 460 31 Liberec IV – v zalepené obálce s nápisem „Výběrové řízení
Halasova 895 - 896 – rozvody vody - neotevírat“)
4/ Termín realizace: prosinec 2016 nebo leden 2017
5/ Předávací podklady: slepý výkaz výměr, umožnění prohlídky na místě
6/ Požadavky na zhotovitele: (základní informace o firmě)
- název a sídlo firmy, IČO + DIČ, bank. spojení, kontaktní osoba, telefon, e-mail (základní informace o firmě),
- oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list,
- informace o založení firmy, realizovaný roční objem prací za posledních 5 let v tomto oboru, technická a
strojní způsobilost provést poptávané dílo (např. uvedení technického a strojního vybavení apod.),
- list s referenčními údaji o realizaci zakázek stejného obsahu, jako je poptáváno zadavatelem min. za
posledních 5 let; referenční údaje musí obsahovat objem referenční zakázky, firmu nebo jméno zadavatele,
kontaktní osobu a kontaktní údaje na tuto osobu,
- list s informacemi o délce a podmínkách poskytnuté záruky na dílo,
- list s informací o délce realizace celé zakázky.
7/ Způsob hodnocení nabídek:
- nabídková cena – délka záruky - doba plnění (doba realizace) – úroveň referencí - splnění kvalifikačních
předpokladů - požadavek na provoz a údržbu – dodržení zadávacích podmínek – navrhované platební
podmínky
8/ Ostatní podmínky:
- práce budou prováděny po výběru dodavatele na základě uzavřené smlouvy
- fakturace dle požadavku a potřeb objednatele – bez navýšení ceny za dílo – bez záloh
- zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit výběrové řízení
9/ Podrobné informace Vám sdělí:
- Správce objektu: Ing. Vladimír Škarda, telefon: 728 340 093
- Správa družstva - technický úsek: Michal Bezucha, telefon: 777 760 786, 485 106 572

Ing. Mgr. Petr ČERNÝ
předseda představenstva
Stavebního bytového družstva SEVER

