Společenství vlastníků Březová alej 1302 - 1305
zastoupené
Stavebním bytovým družstvem SEVER
vypisuje:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVEDENÍ: Zateplení štítů domu
na panelovém domě v ul. Březová Alej 1302 - 1305 v Liberci 1
____________________________________________________________________________________________
1/ Vymezení plnění:
Bude provedena demontáž původního zateplení Sidelvar, jeho ekologická likvidace.
Štíty domu budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem dle projektové dokumentace vyhotovené
Ing. Petrem Součkem.

2/ Termín vyhlášení: 1. 9. 2022
3/ Termín odevzdání nabídky: nejpozději do 14. 9. 2022 do 15:00 hod. do sídla SBD SEVER
(poštou či osobně na adresu SBD Sever, Bažantí 1415/3, Liberec 1. Nabídky je možné
odevzdat osobně na výše uvedené adrese v úředních hodinách, případně doručit poštou. Jiné
doručení není považováno za řádné podání. Obálka musí být označena textem: „Výběrové řízení
SV Březová alej 1302 - 1305, Zateplení štítů - neotevírat !“
4/ Termín realizace: dle SoD (zakázku je možné realizovat od 1/2 září 2022 do konce října 2022, (jaro 2023)
5/ Předávací podklady: Slepý položkový rozpočet, umožnění prohlídky na místě. Slepý rozpočet je
přílohou zadání. Projektová dokumentace (k nahlédnutí).
6/ Požadavky na zhotovitele, které zhotovitel doloží v nabídce:
o Úvodní list: Název a sídlo firmy, IČO + DIČ, bank. spojení, kontaktní osoba, telefon, e-mail,
(základní informace o firmě)
o List s informacemi o ceně, délce a podmínkách poskytnuté záruky na dílo, o délce realizace
zakázky a platebních podmínkách
o oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
o list s referenčními údaji o realizaci zakázek stejného obsahu, jako je poptáváno zadavatelem min.
za posledních 5 let; o min. hodnotě 1 000 000,- Kč bez DPH, referenční údaje musí obsahovat
objem referenční zakázky, firmu nebo jméno zadavatele, kontaktní osobu a kontaktní údaje na tuto
osobu.
o Oceněný soupis prací v elektronické podobě na datovém nosiči v otevřeném formátu *.xls, *.xlsx

7/ Způsob hodnocení nabídek:
nabídková cena (musí být platná po celou dobu plnění zakázky) - délka záruky - doba plnění (doba
realizace) - úroveň referencí - splnění kvalifikačních předpokladů - dodržení zadávacích podmínek
8/ Ostatní podmínky:
práce budou prováděny po výběru dodavatele na základě uzavřené smlouvy o dílo
zadavatel si vyhrazuje bez udání důvodu zrušit výběrové řízení
cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky
včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním zakázky
9/ Podrobné informace Vám sdělí:
bytový manažer: M. Gadas, tel.: 485 106 572, 777 750 991
V Liberci dne 1. 9. 2022

Martin Gadas
bytový manažer SBD SEVER

