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Poptávkové řízení

Věc: Poptávkové řízení na výměnu 9 dřevěných špaletových oken za okna plastová

Duhový hospic - rekonstrukce pronajatých prostor

Hospicové občanské sdružení Duha má v dlouhodobém pronájmu budovu "bývalého pavilonu"
v areálu Městské nemocnice v Honcích, kde provozuje Centrum domácí hospicové péče.
V současné době plánuje v objektu výměnu oken, část finančních prostředků sdružení získalo jako
dotaci z Programu rozvoje venkova.

Plánované práce a činnosti:

Demontáž stávajících 9 dřevěných špaletových oken, likvidace vybouraného materiálu včetně
odvozu a úhrady skládkovného.
Dodávka a montáž nových oken a zednické začištění jak z interiéru tak z exteriéru.
Dodávka a montáž vnitřních parapetů, vnější parapety budou zachovány a utěsněny proti vnikání
vody / např. přechodové lišty + tmel /
Rozměry oken: 6x okno 1300x2490 mm, lx okno 1130x2490 mm, lx okno 1580x2490 mm,
lxokno 550x990 mm

Další podmínky:

Bílá plastová okna, minimálně pětikomorová, z A profilu / ČSN EN 12 608 / s ocelovou výztuhou.
Nebudou z recyklovaného plastu. Horní části oken fixní. Okna budou před předáním seřízena. Před
výrobou je nutné rozměry všech montovaných výrobků upřesnit zaměřením na místě. Přílohou
nabídky bude typový průřez profilu rámu i křídla.

Výměna oken bude dokončena v termínu do 31.7.2013.

Jediným kritériem výběru bude cena, která je konečná včetně DPH.
Nabídky je možné podávat písemně, osobně či mailem na adresu sdružení do 27.5.2013. Po
vyhodnocení nabídek bude vybranému zájemci zaslána závazná objednávka.

Prohlídku prostor možno domluvit na tel. čísle předsedy sdružení 608 151 200 nebo mailem.
Vyhlašovatel poptávkového řízení si vyhrazuje právo řízení bez udání důvodu zrušit.

V Honcích dne 12.5.2013
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