
Stavební bytové družstvo Ocelář Kladno
272  01  KLADNO,  GEN.  KLAPÁLKA  1614
Návštěvní den: pondělí 8 -12,13-16, čtvrtek 8-12,13-17 hodin

Te].:        312278922

ZADÁVACÍ LIST

NA OPRAVY A ÚDRŽBU PRO  SBD 0CELÁŘ KLADNO

Blok č.: AC 202 Zástupce DS: RNDr. Mrkvička Miloš

Ulice: Václava Rabase 868 Bytem: Václava Rabase 868, 272 01
Kladno
Císlo telefonu: 312240103, 603238251

Zadání pro opravu:
Výma]ba a výměna podlahových krytin spo]ečných prostor

Základní i)ožadavkv:
Požadujeme  vypracovat  cenovou  nabídku  na  malování  a  výměnu  podlahové
krytiny     společných  prostor  domu  (chodby,schodiště),  včetně   souvisejících
Oprav.
Požadujeme   provést   demontáž   stávajících   podlahových   krytin   společných
prostor včetně  likvidace  a riontáž nové  PVC  podlahové krytiny  -  srovnávací
standard Novofloor Extra).
Pod  podlahovou  krytinu  požadujeme  celou  plochu  nově  vystěrkovat  (nelze
pokládat nové linoleum na stávající podklad).
Cenová nabídka musí obsahovat kompletní dodávku materiálu
Použité materiály musí bý vhodné k použití ve společných
prostorách(otěruvzdomost)
Stěny do výšky 1,5m budou provedeny otěruvzdomou barvou
Stěny nad 1,5m výšky a stropy standartní barvou
Nutno provést drobné opravy povrchů (započítat do ceny)
Kompletní úklid po dokončení prací
Nutno kontaktovat domovní samosprávu a provést zaměření na místě.

Požadavkv na zpracování nabídkv:
- položkový rozpočet ( použitý materiál, práce, doprava, atd. )
- celková cena za dílo bez a včetně DPH
-záruka za dílo vyjádřená v měsících
- návrh smlouvy na realizaci díla vč. platebních podmínek
-kopie Živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku
-kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištěm' odpovědnosti za škodu
vzniklou j inému při realizaci činností zapsaných jako předmět podnikání
- reference
Nabídku vč. smlouvy předkládejte ve 2. vyhotovem'ch ( druhé vyhotovení může
být kopie )
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Hodnotící kriteria:
- cena díla
- poskytovaná záruka
- platební podmínky
- reference

Da]ší sdě]ení:
Nabídky   zasílejte   nebo   předávejte   osobně   v   zalepené   obálce   označené
"Rekonstrukce  společných  prostor  Václava  Rabase  868"  na  adresu  SBD

Ocelář Kladno,  gen.  Klapálka  1614,  272  01  Kladno nejpozději  do 30.03.2023
do 12:00 hodin.
Na později došlé odpovědi nebude brán zřetel.
Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  na  změnu,  upřesnění  nebo  doplnění  podmínek
výběrového  řízení,  neakceptování  nabídky  v  celém  rozsahu,  odmítnutí  všech
nabídek, neuzavření smlouvy, popř. zrušení výběrového řízení.
Uchazeči o zakázku nenáleží Žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v
tomto výběrovém řízení.
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Za VDS: RNDr. Mrkvička Miloš
V Kladně: 06.03.2023
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