
    

 

 

 

 

 

 
Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437 - 442, zasílá výzvu zájemcům na dodání akce:  

 
„Výměna garážových vrat v ulici Na Výšinách 437 - 442, Liberec V“ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
1/ vymezení plnění návrh použité technologie a související práce :  

 

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede výměnu vrat u vestavěných garáží domu Na 
Výšinách 437 – 442 v Liberci V. 

 
Jedná se o demontáž a ekologickou likvidaci stávajících garážových vrat, dodávku a montáž nových 

ocelových dvoukřídlých garážových vrat. 

 
- 18 ks – šíře 2100mm x výška 2400mm 

 
Vrata budou dvoukřídlá ocelová zateplená (nacenit i variantu bez zateplení) otvíraná ven. Dodávka a 

montáž nových vrat, zárubní a prahů. Rámy a křídla budou vyrobeny z ocelových profilů s konečnou 
povrchovou úpravou žárový zinek. Kování (klika koule), zámek a Fab vložka (minimálně 3 ks klíčů). 

Stavěč vč. případného navrtání děr do povrchu před garážemi pro možné zajištění vrat. 

   
Barva vrat: šedá (odstín bude odsouhlasen při realizaci) 

 
Demontáž a montáž vrat musí proběhnout v jeden den, na noc musí být vždy garáž zajištěna! 

 

(do cenové nabídky uveďte délku prováděných prací (realizace), poskytovanou záruku)  
 

2/ termín vyhlášení: 7. 7. 2016 
 

3/ termín odevzdání nabídky: do středy 17. 7. 2016 písemně v zalepené obálce na adresu: 
Jiří Schejbal, Na Výšinách 438, Liberec 

obálku označit : 

„Výběrové řízení – Výměna garážových vrat, Na Výšinách 437 -442, Liberec 5 – NEOTEVÍRAT“ 
 

 
4/ termín realizace: září – říjen 2016 

 

5/ předávací podklady: umožnění prohlídky na místě 
 

6/ požadavky na zhotovitele: (základní informace o firmě) 
- sídlo firmy, IČO + DIČ, bank. spojení, kontaktní osoba, telefon, e-mail 

 

7/ způsob hodnocení nabídek: 
- nabídková cena – doba plnění (doba realizace) – délka záruky- požadavek na provoz a údržbu  

 
8/ ostatní podmínky: 

- fakturace jedinou fakturou- bez záloh a dílčích faktur 
- zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit poptávkové řízení 

 

9/ podrobné informace Vám sdělí: 
- předseda SV  –  Jiří Schejbal , telefon: 605 512 731  

- místopředseda SV – Martin Gadas, telefon: 777 750 991 

 

Společenství vlastníků jednotek domu  
Na Výšinách 437 - 442 


