Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M.
Hodkovice nad Mohelkou, 06.03.2019

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Špaletová okna, dům č.p. 217

Zadavatel výzvy:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
00262820 / CZ00262820

IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:

Termín zahájení:
Termín dokončení:
Místo plnění:

Bc. Markéta Khauerová – starostka města
tel.:485 145 353, mobil 724 180 084
e-mail: marketa.khauerova@hodkovicenm.cz
01.04.2019
30.10.2019
Hodkovice nad Mohelkou

Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je dodávka 5 ks trojdílných špaletových oken a 1 ks okna
trojdílného obloukového špaletového a 7 ks dvoudílných špaletových oken vyrobených
z dubového masivu dle přesné specifikace zadavatele a v souladu se závazným stanoviskem na
obnovu exteriéru a interiéru č.p. 217 nám. T. G. Masaryka 1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou,
které vydal Magistrát města Liberec.
Specifikace zakázky
5 ks trojdílných špaletových oken, venkovní rozměr šířka 2400 mm x výška 2520 mm, vnitřní
parapet šířka 25 mm
1 ks trojdílného špaletového obloukového okna, venkovní rozměr šířka 2400 mm x výška
2520 mm, vnitřní parapet šířka 25 mm, v horní části bude okno vyvedeno do oblouku, viz.
fotografie č.1
7 ks dvoudílných špaletových oken, venkovní rozměr šířka 1440 x výška 2520 mm, vnitřní
šířka parapetu 25 mm
Přesné zaměření provede vybraný uchazeč na místě před zahájením prací.
Materiál:
Sklo:

masiv DUB
vnitřní okno – izolační dvojsklo, kryté lištami
Venkovní okno – sklo tl. 4mm, kryté lištami

Barva:

venkovní odstín RAL 1013 pololesk

Panty:
seřiditelné, typ Expert 13,5
Kryty pantů: návlek Expert 13,5 UR01, barva SMO
Kování:
s převodovkou, koncový prvek okenní konání COBRA ELEGANT 4- oliva,
barva OFS

Cenová nabídka bude obsahovat také ostatní materiál potřebný k výrobě, demontáž
původních oken a montáž nových oken, a vnitřní parapety. Cenová nabídka musí obsahovat
všechny položky, které jsou uvedeny v příloze č. 1, nemusí však být podána přesně v této
podobě.
Místo realizace – Hodkovice nad Mohelkou, dům č.p. 217
Objednatel požaduje záruku na dílo v délce 60 měsíců.
Předložení nabídek uchazečem:
Svou nabídku zašlete na adresu Město Hodkovice nad Mohelkou, nám T.G.Masaryka 1, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou, s označením OKNA č.p.217, nebo doručte osobně na podatelnu
městského úřadu v pracovní obě podatelny, do středy 27. 03. 2019 do 15 hodin.
O vybraném uchazeči Vás budeme informovat elektronicky, zasláním protokolu o porovnání
cen.
Město Hodkovice nad Mohelkou
Markéta Khauerová
starostka, tel.: 724 180 084
marketa.khauerova@hodkovicenm.cz
Přílohy:
1. Rozpočet k ocenění
2. Fotodokumentace oken

