
    
 

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  NA  PROVEDENÍ: 
„Výměna PVC v objektu Halasova 897-898, Liberec“ 
 

SBD SEVER předseda společenství a správce objektu, zastoupený technickým úsekem družstva, zasílá 

výzvu zájemcům na dodání akce  „Výměna PVC v objektu Halasova 897-898, 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 podlahové krytiny (PVC) v objektu 

Halasova 897-898, Liberec. 
 

V rámci provedení rekonstrukce společných prostor dojde k výměně PVC, která spočívá v demontáži, 

odvozu a likvidaci stávající podlahové krytiny na chodbách vč. schodiště od 1.NP do 8.NP (posledního). Před 

vlastní pokládkou bude vždy podklad vyrovnán (odsekání nerovností, položena vyhlazovací stěrka, 

dorovnání hran) následně přebroušen a napenetrován. Následně bude dodáno, nalepeno a položeno nové 

zátěžové heterogenní PVC s dekorem dle výběru investora, celková tloušťka min. 2,0 mm, nášlapná vrstva 

min. 0,7 mm, třída zátěže min. 41 (dodat technický list výrobku). Dodávka a montáž spočívá v nalepení a 

osoklování PVC. U schodiště bude PVC nalepeno i na podhledech a bude opatřeno bezpečnostními 

schodišťovými hrany. 
 

(do cenové nabídky uveďte délku prováděných prací (realizace), poskytovanou záruku) 
 

2/ termín vyhlášení: 18. 5. 2015 

3/ termín odevzdání nabídky: do čtvrtka 28. 5. 2015 do 15.30 hod.                                                          

(písemně na adresu: SBD Sever, Lipová ul. 596/7, 460 31 Liberec IV – v zalepené obálce s nápisem 

„Výběrové řízení Halasova 897-898 – PVC - neotevírat“) 

4/ termín realizace: červenec - září 2015 

5/ předávací podklady: slepý rozpočet, 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 

- oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list 

- technický list použitého nabízeného PVC v cenové nabídce 

- informace o založení firmy, realizovaný roční objem prací za posledních 5 let, technické a strojní 

způsobilosti 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 

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. Vratislav Šedivý, telefon: 608 966 330 

- Správa družstva - technický úsek: Michal Bezucha, telefon: 777 760 786, 485 106 572 

za předsedu 

Společenství vlastníků 

Halasova 897,898 
 

 Ing. Mgr. Petr ČERNÝ                                                                                    

 předseda představenstva                                                                                                

                                                                             Stavebního bytového družstva SEVER 

  

  

  

  

  

  

         S t a v e b n í   b y t o v é   d r u ž s t v o 

     S  E  V  E  R 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 


