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 směrnice č. 2/2020
ze dne 1.9.2020 na provedení „Výměna otopných těles v bytovém domě č.p. 522 a č.p. 523,
ulice Zvolenská, 383 01 Prachatice“ .
1. Tímto vyhlašuje výše uvedené bytové družstvo výběrové řízení (zakázku) na provedení výměny
otopných těles v tomto rozsahu:
1) Radiátory – stávající otopná tělesa budou demontována v bytových jednotkách. Nová otopná
tělesa budou výrobky typu CosmoNova nebo RADIK v barvě RAL 9016 bílá. Projektová
dokumentace pro výběrové řízení není vyhotovena. Pro stanovení počtu a tepelných výkonů
radiátorů v bytových jednotkách je přílohou výzvy „Přehled OT dle výkonu“ Radiátory
v přehledu OT přeškrtnuté modře nebudou měněny (nebudou součástí cenové nabídky). Pro
osazení radiátorů na zeď budou použity typové sady konzolí dodávané výrobcem těles.
Připasování přívodního a zpátečního potrubí pomocí plamene. Po úpravě potrubí bude
proveden jeho nátěr. Bude provedena montáž redukcí u nových radiátorů.
2) Termostatické ventily a hlavice - stávající termostatické ventily a hlavice budou vyměněny za
nové Danfoss typ 5054 blokované na stupeň dle stávajících hlavic. U všech nových radiátorů
bude osazeno nové připojovací šroubení.
3) Úprava stěn za radiátorem – odřezání stávajících nosných konzolí, případná oprava děr a malba
bílá – bude zahrnuto v cenové nabídce
4) Měřáky tepla - demontáž a montáž měřičů tepla I-RTN u radiátorů je nutné řešit ve spolupráci
s fi. COOPTHERM s r.o., Vajgar 675/III, 370 01 Jindřichův Hradec (bude součástí cenové
nabídky). Pasportizace měřičů tepla I-RTN (bude součástí cenové nabídky) bude provedena u
všech radiátorů.
2. Požadované práce budou provedeny v době od 14.8.2022 do 30.9.2022.
3. Způsob hodnocení nabídek – váha kritérií dle zadání:
Ze strany vyhlašovatele je určující toto kritérium:
- cena díla.
4. Lhůta pro podání nabídek:
Do termínu 27. července (středa) 2022 do 14.00 hodin.

V Husinci dne 18.7.2022
Mgr. Lenka Treglerová v.r.
předsedkyně družstva

