
    
 

 

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PROVEDENÍ: 
„Výměna dlažby před vstupy do domu Sametová 713–720, Liberec“ 
 

SBD SEVER správce objektu, zastoupený technickým úsekem družstva, zasílá výzvu zájemcům na dodání 

akce „Výměna dlažby před vstupy do domu Sametová 713–720, Liberec (7 vstupů)“ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Jedná se o panelový bytový dům o osmi dilatačních celcích, je tvořen osmi obytnými nadzemními podlažími 

(8.NP), jedním částečně nadzemním podlažím technickým (1. T. P), celkem 128 bytových jednotek. Rok 

dokončení výstavby: 1978. 

 

1/ vymezení plnění a souvisejících prací :  

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede výměnu dlažby před vstupy do domu Sametová 713-

720, Liberec. 

 

Jedná se o vybourání a likvidaci stávajících dlažby před hlavními vstupy do domu, očištění a penetraci 

podkladu před lepením izolace, nátěr hydroizolací, vyštěrkování podkladu, dodávka a pokládka 

protiskluzové dlažby, dodávku a montáž soklu, osazení čistící zóny. 

 

Celkem se jedná o 7 vstupů. 
 

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

2/ termín vyhlášení: 23. 4. 2018 

3/ termín odevzdání nabídky: do pondělí 7. 5. 2018.                                                          

(elektronicky na e-mail: bezucha@sbdsever.cz nebo písemně na adresu: SBD Sever, Michal Bezucha, 

Bažantí 1415/3, 460 01 Liberec I) 

4/ termín realizace: červenec, srpen 2018 

5/ předávací podklady: 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 

7/ způsob hodnocení nabídek:   

- nabídková cena – délka záruky - doba plnění (doba realizace) – dodržení zadávacích podmínek – 

navrhované platební podmínky 

8/ ostatní podmínky: 

- fakturace dle požadavku a potřeb objednatele – bez navýšení ceny za dílo – bez záloh 

- zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit poptávkové řízení 

9/ podrobné informace Vám sdělí: 
- místopředseda společenství vlastníků: Ing. Radko Flejberk, telefon: 777 847 761 

- SBD Sever - správce domu - technický úsek:  Michal Bezucha, telefon:  777 760 786, 485 106 572 

 

 
za technický úsek SBD Sever 

Michal Bezucha 

bytový manažer 
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