Věc: Výzva k podání nabídky.
Název akce: „Oprava sociálního zařízení v sauně v Krnově“.
Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce zakázku: „Oprava sociálního zařízení v sauně
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.

Příprava NP – sociálních zařízení:

1.1.1.1.
odstranění, původních obkladů a dlažeb, odstranění příčky a nefunkční plechové
kanály VZT v NP, demontáž původních litinových těles ÚT, odstranění původních
zařizovacích předmětů včetně starých rozvodů vody a kanalizace,
1.1.1.2.
odstranění původních dřevěných dveří včetně ocelových zárubní rozřezáním,
1.1.2.

Oprava sociálního zařízení:

1.1.2.1.
dodávka a montáž nového podhledu ze sádrokartonu včetně stropních osvětlovacích
těles. Podhled bude sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, desky standart
impregnované tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace. Zářivková svítidla MODUS I418 KP– 2 ks
včetně trubice F 2x4x18W 230V,
1.1.2.2.
dodávka a montáž 2 ks plastových dveří interiérových 936 x 1 970 mm, rám a dveře,
kování: klika x klika se zámkem, výplň: hladká, světlost dveří 800 mm., otevírání: pravé
nebo levé /dle původních/, barva: bílá,
1.1.2.3.
dodávka a montáž nových rozvodů vody včetně TÚV /plastové/ včetně kanalizace
napojené v mezipatře,
1.1.2.4.
hydroizolace podlah a svislých stěn nátěrem. Bude proveden důkladný hydroizolační
nátěr podlahy /2x/ a mezi vodorovnou a svislou částí. Bude proveden hydroizolační nátěr
svislých stěn,
1.1.2.5.
dodávka a montáž obkladu svislých stěn keramický /vzor: LINEA/ do tmele 33x25 cm
do výšky 200 cm /s bazénovým motivem – 2x dekor modrý a lemem v horní části – listela
modrá 4,5x25 cm/. Keramické lepidlo 2složkové,
1.1.2.6.
dodávka a montáž dlaždic keramických s protiskluznou úpravou /poolsystém/ 20x20
cm /světle modrá/. Keramické lepidlo voděodolné - 2složkové,
1.1.2.7.
malování sádrokartonového podhledu a stěn nad obkladem, barva: Primalex Plus –
bílá,
1.1.2.8.
Dodávka a montáž zařizovacích předmětů /2 kusy Wc KOMBI s příslušenstvím
s ručním ovládáním, 2 kusy umyvadla vč. pákové baterie umyvadlové, 1 kus pisoár
s bezdotykovým ovládáním-splachováním a 2 kusy zrcadla 60x90 cm s nalepením /, před
montáží bude proveden proplach, dezinfekce potrubí a zkoušky vodotěsnosti, ,
1.1.2.9.
původní litinová těleso ÚT budou před montáží na původní místo natřena,
1.1.3.

Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

1.1.4.

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

Poznámka: rozměry dveří, 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/.
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Termín realizace: od 01. 07. 2014 do 15. 08. 2014.
Záruka na zakázku.
Návrh smlouvy o dílo.
Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
Reference na podobné akce.

3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 02. 05. 2014 do 14.00 hod. do sídla
zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.
4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do 15. 05. 2014.
5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: nejnižší cena za dílo.

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550
213;.
Příloha: schéma NP sociálního zařízení sauny

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