STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRACHATICE
sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, IČ: 00038750
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl DrXXXXIII vložka 52
č.ú. 1689508/0300, tel: 388 331 186,
e-mail: sbdprachatice@cbox.cz

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (ZAKÁZKY)
Vyhlášení výběrového řízení (zakázky) formou výzvy více uchazečům
dle vnitrodružstevní směrnice č. 2/2020 ze dne 1.9.2020 na provedení díla

„Výměna střešní krytiny na střeše
bytového domu Stachy č.p. 222, 384 73 Stachy“
Tímto Vám oznamujeme, že výše uvedené stavební bytové družstvo zahájilo výběrové řízení
(zakázku) na zhotovení díla s názvem „Výměna střešní krytiny na střeše bytového domu
Stachy č.p. 222, 384 73 Stachy“ v tomto rozsahu:
1. Předmět a rozsah plnění:
- demontáž stávající střešní krytiny Česká šablona Cembrit do suti a odvoz na skládku
- nová střešní krytina kompozitní střešní taška s ocelovým jádrem a posypem
z přírodního kamene systému GERARD Klasik
- oprava spárování komínového zdiva a jeho oplechování
- vyřezání části poškozeného bednění a zpětné doplnění
- vyřezání části poškozené střešní vazby a její zpětné doplnění
- montáž pojistné hydroizolační fólie
- montáž kontralatí a latí
- demontáž stávajících střešních výlezů a montáž nových
- demontáž a montáž nového oplechování
- nová střešní část hromosvodu včetně revize
- demontáž a montáž stávajícího podokapního žlabu
- montáž nových ventilačních hlavic a sněhových zachytávačů

je dále stanoven položkovým výkazem výměr zpracovaným autorizovaným inženýrem Ing. Janem
Voldřichem a návrhem smlouvy o dílo.
2. Místo plnění: Stachy č.p. 222, 384 73 Stachy
3. Doba realizace: Požadované práce budou provedeny v době od 1.7. 2021 do 30.10. 2021
4. Zadávací dokumentace; Položkový výkaz výměr je k dispozici v elektronické i tištěné podobě a
bude uchazečům poskytnut na jejich žádost doručenou na e-mail: sbdhanzal@seznam.cz
5. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta k podání nabídek končí dnem: 22. června (úterý) 2021 do 13,00hodin.
6. Způsob hodnocení nabídek – váha kritérií dle zadání:
Ze strany vyhlašovatele je určující toto kritérium: - cena díla.
7. Místo pro podání nabídek:
SBD Prachatice sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, sekretariát předsedkyně v 1. patře.
V Husinci dne 4.6.2021

Ing. Richard Štengl v.r.
místopředseda představenstva

