
    
 

 
Stavební bytové družstvo Sever, zastoupené technickým úsekem družstva, zasílá výzvu zájemcům na dodání akce:  
 

„Oprava podlahy v garážové hale objektu Lípová 664, Liberec“ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Jedná se o bytový dům, který je tvořen pěti vchody č.p. 664/2; 664/4; 664/6; 664/6a; 664/6b. 
 

1/ Vymezení plnění – návrh použité technologie a souvisejících prací: 
Jedná se o opravu a nátěr podlahy v garážové hale se 49 parkovacími stání. 

Oprava a hydroizolace podlah bude provedena na celkové ploše 1340 m2 dle následujícího postupu: 

• Lokální oprava trhlin – prořezání, odstranění nepřídržných částí betonu, vysátí průmyslovým 

vysavačem, aplikace adhezního můstku, reprofilace vyřezaných hmot sanační maltou 

• Lokální oprava výtluků - zaříznutí obvodu lokálních vysprávek do hl.3cm, odstranění nepřídržného 

betonu, odstranění prachu průmyslovým vysavačem, aplikace adhezního můstku, reprofilace výtluků tl. 

3cm sanační maltou 

• Přebroušení a příprava podkladu  

• Odsání prachu průmyslovým vysavačem 

• Aplikace finální krycí vrstvy na bázi epoxidové pryskyřic v šedé barvě v celé ploše podlahy 

• Obnova vodorovného značení 

• Úklid pracoviště 
 

Práce musí probíhat na etapy, tak aby bylo možno částečně využívat garážovou halu pro parkování. 

 
2/ Termín vyhlášení: 3. 8. 2018 

3/ Termín odevzdání nabídky: Nabídky se podávají v uzavřené obálce nejpozději do čtvrtka 16. 8. 2018 do 14:00 

hodin, a to i ty odeslané poštou, do podatelny SBD Sever, Bažantí 1415/3, 460 01, Liberec 1. Nabídky je možné 

odevzdat osobně na výše uvedené adrese v úředních hodinách, případně doručit poštou.  

Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 

Obálka musí být označena textem: „Výběrové řízení – Lípová 664 – NEOTEVÍRAT“ 

4/ Termín realizace: říjen 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, 

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

- 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, 

- 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 – 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: 

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

             za předsedu 

Společenství vlastníků jednotek pro dům Lípová 664 

 

 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 Bažantí 1415/3, 460 01 Liberec 1 


