Výzva k podání nabídky.
Název akce: „Instalace nové vodovodní přípojky z řádu do budovy FS v Krnově“.
Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce zakázku: „Instalace nové vodovodní přípojky z řádu
do budovy FS v Krnově“. V případě Vašeho zájmu o realizaci Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou
zakázku. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte
zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/.
1. Podmínky pro zpracování nabídky:
1.1.

Předmětem dodávky bude:
1.1.1.

Instalace nové vodovodní přípojky z vodovodního řádu ve vodoměrné šachtě za
vodoměrem do stávajícího vodovodního rozvodu budovy fotbalového stadionu:

1.1.1.1.
jedná se o napojení ve stávající vodoměrné šachtě za vodoměrem, původní vodovodní
přípojka ZS zůstane zachována, původní napojení budovy FS bude zrušeno,
1.1.1.2.
provedení nového rozvodu v D63 v délce cca 30 metrů /dle platných norem a předpisů/
v zeleném pásu včetně zemních prací a geodetického zaměření a vytýčení sítí až po první
vstup stávající přípojky budovy FS, propojení a využití jejího prostupu do suterénu /1.PP/
budovy FS,
1.1.1.3.
dále nový rozvod v suterénu /v 1.PP/ PPR 63 – cca 20 metrů, PPR 50 - 20 metrů, PPR
40 - 20 metrů, PPR 32 - 10 metrů včetně propojení na stávající rozvody před vodoměry
celkem 4 přípojná místa a
1.1.1.4.

izolace nového potrubí a zaslepení stávajících zbylých 3 kusů přípojek vody.

1.1.1.5.

Zásyp jam a rýh původní zeminou a uvedení do původního stavu.

1.1.1.6.

Dezinfekce potrubí, tlakové zkoušky atd…

1.1.2.

Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

1.1.3.

Potřebná dokumentace. /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd… /

Poznámka: rozměry, délky potrubí, prostupy … je nutné ověřit měřením na místě!
2. Náležitosti nabídky:
2.1.
Položkový rozpočet, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně
DPH/.
2.2.
Termín realizace: od 16. 6. 2014 do 18. 7. 2014.
2.3.
Záruka na zakázku.
2.4.
Návrh smlouvy o dílo.
2.5.
Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
2.6.
Reference na podobné akce.
3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 28. 03. 2014 do 12.00 hod. do sídla
zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.
4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do 11. 04. 2014.
5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: nejnižší cena za dílo.
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Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550
213;.
Příloha: schéma instalace nové vodovodní přípojky z řádu do budovy FS

Ing. Štefan Ledvoň ……………………………………………..
jednatel společnosti
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