
Technické služby Krnov s.r.o. 
   sídlo: Stará 11, Krnov 794 01, 554 614 388, fax 554 614 339   IČO: 253 98 547 DIČ: CZ25398547 bankovní spojení:  KB Krnov 19-4460610297 / 0100 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402   
Adresát:   
     Věc:  Poptávka. 
 Název nabídky: „Oprava sociálního zařízení šaten pro muže na FS v Krnově“.  Naše společnost poptává nabídku: „Oprava sociálního zařízení šaten pro muže na FS v Krnově“. V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o zpracování nabídky. 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. Předmětem opravy bude:  1.1. Provedení bouracích prácí: budou odstraněny původní dlažby a keramické obklady včetně železobetonových konstrukcí vestavěného monolitického bazénu a žebříků, dále příček a nízkých vanových korýtek, bude odstraněna příčka okolo boileru, boiler 300 l. bude demontován a přesunut na nové místo do 1. PP, bude vybourána podlaha pod boilerem až do výše nové podlahy a podlaha vybourána až do výše hydroizolace, budou odstraněny původní zařizovací předměty a staré rozvody vody a původní kanalizace. Stavební suť bude umístěna do přistavěných kontejnerů – železný odpad zvlášť, kontejnery přistaví a odveze na recyklaci materiálu objednatel sám na své náklady. 1.2. Vybourání otvoru pro umístění okna do WC 86x86 cm, okno plastové, barva ořech, křídlo 80 mm, otvíravé/sklopné výplň 4-14-4-14-4 mm, okno bude umístěno do stejné výšky jako ostatní na budově. 1.3. Instalace původního boileru 300 l. do 1. PP pod sociální zařízení šatny pro muže, včetně nového elektro-přípojení do původního elektro-rozvaděče. 1.4. Vyzdění příčky z ITONGu pro místnost s WC a místnost s pisoárem s umývátkem včetně 2x plastových dveří 60/197 cm „pravé“ s instalovaným uzamykacím systémem.   1.5. Instalace 4 nových plastových odtokových žlabů s nerezovou mřížkou /délka 85 – 95 cm/, které budou napojeny na původní kanalizaci v 1. PP. 1.6. Instalace nových plastových rozvodů vody a TÚV k umyvadlům, ke sprchám, mycímu korytu, zahradnímu kohoutu, pisoáru a WC kombi mísa, které budou napojeny na původní rozvody vody v 1. PP a nově umístěný boiler 300 l. /včetně tepelné izolace/ 1.7. Provedení opravy stropu a instalace 2+2 ks stropních zářivkových osvětlovacích těles čtvercových, světlo 2x60W, E14, 230V, IP44, /2 ks na WC a pisoár: 1x28W, 4pin2D, 230V, IP44/, rozměry: cca 300x300mm, materiál: kov x sklo, povrchová úprava: leštěný chrom nebo matný nikl. 1.8.   Provedení nové elektroinstalace k novým osvětlovacím tělesům, bez elektrických zásuvek v souladu s platnými normami ČSN. 1.9. Provedení nové hydroizolace a nového betonového potěru do výše nové podlahy.  Podlaha bude vyspádována do nových vpustí. 1.10. Instalace nových rozvodů topení a radiátory se v této části NEŘEŠÍ. Budou řešeny jako samostatné dílo. 1.11. Instalace nového ventilátoru 300 mm včetně elektrického ovládání v souladu s platnými normami ČSN. Axiální ventilátor, krytí IP44, s automatickou žaluzií a s kuličkovými ložisky pro odvod vzduchu v souladu s platnými normami ČSN. 1.12. Provedení keramického obkladu stěn do výšky stropu tj. cca 280 cm, keramické obklady LAURA, výrobce RAKO, obkládačka světle modrá, ozn. WATKB173.1, 25 X 33 cm. 1.13. Provedení keramické dlažby LAURA, výrobce RAKO, dlaždice modrá, ozn. GAT3B221.1, 



33,3 X 33,3 cm. 1.14. Instalace zařizovacích předmětů: 1.14.1. 2 ks umyvadel š. 55 cm, s pákovou nástěnnou umyvadlovou baterií s teplou a studenou vodou, 1.14.2. 4 ks sprch s pákovou podmítkovou baterií s pevným hlavovým výtokem s ramenem 30-35 cm s teplou a studenou vodou bez směšovače, 1.14.3. 1 ks mycí koryto v celo-nerezovém provedení s délkou 140 cm se dvěma pákovými nástěnnými umyvadlovými bateriemi s teplou a studenou vodou, 1.14.4. 1 ks pisoár s elektronickým bateriovým senzorovým splachováním studenou vodou, 1.14.5. 1 ks umývátka š. 40 cm s pákovou stojánkovou umyvadlovou baterií s teplou a studenou vodou, 1.14.6. 1 ks WC Kombi se studenou vodou. 1.15. Obroušení a natření původních zárubní 60 cm do sociálního zařízení a osazení nových interiérových dveří z masivního dřeva.  1.16. Instalování zahradního ventilu ¾“ pro připojení hadice stálého průřezu a dodání hadice s rychlospojkou a koncovkou v délce 10 m. 1.17. Dokumentace /bude dodáno prohlášení o shodě použitého materiálu, záruční listy, návody na používání, případně bezpečnostní listy. atd… /.   2. Náležitosti nabídky:        2.1. Položkový rozpočet za opravu /viz příloha č. 1/.  2.2. Návrh smlouvy s uvedením termínu opravy /nejbližší možný/ a zárukou na provedenou opravu. 2.3. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku. 2.4. Reference na podobné opravy nebo stavby. /max. 5 let/   1. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 20. 05. 2016 do 14.00 h. do sídla naší společnosti. Nabídka v zalepené obálce s nápisem “NEOTEVÍRAT“.  2. Termín oznámení výsledku výběru dodavatele: bude proveden do 27. 05. 2016. Po výběru zhotovitele bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.  3. Plánovaný termín realizace: od 13. 06. 2016 a do 29. 07. 2016.   Kontaktní osoba je: Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 213; nebo email: vladislav.skopal@tskrnov.cz   Poznámka: prohlídku sociálního zařízení šatny pro muže můžete domluvit od 10. 05. 2016 do 20. 05. 2016.     V Krnově dne 04. 05. 2016  Ing. Štefan Ledvoň, jednatel  …………………………………………….. jednatel společnosti        



  


