
věc: .ekonstukce kotelny

VriŽení obchodní přátelé,

B}'tové družstvo Kamýcká 910-911 v Praze-Suchdole v koorrlinaci s MČ Praha-Suchdol připlavuje

Dahrazení stávající ceÍltlá]ní kotelny pro tři objekty (Kar!ýoká 910-91l. Kanýcká 940-941.

Kamýcká 942-943) domovními kotelnami v jednotlivých obýných domech. Realizace by měla

ŇbĚhnout v termínu če.ven * čeryenec 2013' Protožo se jedná dokomady o tři íéměř identické

kotelny' připojujeme se s ýběrem dodavatele k výběnr městské části.

Domovní kotelna v objektu Kamýcká 9l0-91 1 však bude dizována na nákiady našeho družstva' ]la

základě samostatné smloulry mezi drústvem a dodavatelem koteliy'

Po dohodě s městskou čásí je Vám zasílána žádos1 o zplacoviíní nabídek,na všechny kotelny

společně, též s ohledem na nezb}rtnou časovou plovázanost realizace všech kotelen a nezbytný

společný postup při rušení původního centálního zdroje tepla.

V příloze posíláme projektovou dokLrmentaci plynové kotelny v objeklu Kamýcká 910'911, kteráje

rovněž dostupná uing' l,tuarulky na úřadu MČ' Uskuteční se plohlídka stávajícího sta\'u, ktelá

proběbnc ve stejném terrnínu' jako pro b1tové domy' v]astněné městskou částí PÍáha-slrchdol_ viz

/ddá\aci podminl} měsl<le čásli'

Tímto dopisem vás žádáme o zpracování samostatné cenové nabídky na kompletní realizaci všech

prací a dodávek souvisejících s demontráŽí původního zařízení- a insta]acÍ íového zďízení včetně

iokumentace skutečného provedení, zprovoznění a topné zkoušky'

Nabldku !.\,Dracuiie steinÝm způsobem a ve stejném rozsahtr a za stejných podmínek uvedcných v
zadávaci jokumentaci IriC piala-SucIrrjol, která poptává dvě íéměř ideÍtické kotelny' Nabídku

zaŠlete na adresu MČ Praha-Suchdol současně s nabídkou pro MČ ve ste'jné zalepené obálce dle

instrukcí zadání městské části Praha-suchdol
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V Praze-Suchdole

Děkujeme, s pozdÉvem

za B}tové družstvo Kamýcká 910-911
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Městská část Praha-suchdol
Úřad městské Části Praha - suchdol
lng' Óestmír lMudruňka
sUchdolské nám' 73413
165 00 Praha - Suchdol

Ná základé lednáni o kooÍd nacj Výstavby domovních kotelen pro objekty Kamýcká 940-941' Kamýcká942-

barl ru.v"i" sro-gr1 na Úradú mastské asti Praha-suchdo| dne 22'1 2013 Vás Žádáme o rozeslánI

naši ooorav'kv na ^omoletn; 
oooavku a montáŽ plynové '(otelný p'o obje{t Ka-rýcKá 9'0_91l souČasně s

u"ši ioiiJuláu nu -tLlny městs'(e částl' Po selňame1' s dolumentac: kotelnv KarrýcLá 9'0-911 a se

i"Jjiáii.i poa.i"t".i ílěstské ěástijsme vymezili základní podmínky a požadavky na zpracováni cenové

nabídky V při|oŽeném dopise uchazečům o zakázku'
Jedna ée iejmena o naše následující poŽadavky] na zpracování nabídky.: ' ' . ''

cenóVá nabÍdka bude zplacována na dodáVku plynové kotelny d]e projektu 
"Kotelny 

uL' Kamýcká

Rekonstrukce ' č' p ' 910 a 911''' zpracovatel lng' Hoffman'datum 06/12

- cenová nabídka bude s ohledem na nutnost koordinace výstavby a podobnost poptávek Mc a
áiuzjva iovnez sptnovat podřnlnky a poŽadavl'y Vymezené v zadávaci dokuÍnentací městské částj s

názvern Rekonstrukce 2 kote'en Ve VlagtnictvI méslské ČásU Praha-sJchdo|'

naDid(v uchazeců na oodav^u (otelny KarnýcKá 9'o-911 budou zaslány na adíesu l\íČ spoleČné s

""Ěiáiá'i"i ""t"r"v 
ruČ a buoot otévrenV za piitomnost zastuoce druŽstva' kteléŤu bLdou po

otevřenípredány'

současně Vám doporučujeme zaslání poptáVky zejména následujícícím firmám:

I ^ )t "the"rnona @. therrnona LT

o vÝbélU dodavatele kotelnv pro ob]ekt Kanýcká 9lo 911 a nagled'rém uzavreni smlo']Vy o ollo rozhodne

šv,"'"Jái-']šiň ll"v.iá s íd-sr r . t'. Že iasla'e nab|oky nezavazul o'uŽswo h Jlavrer i smlouvv

V Praze-suchdole, dne ) & Il'"/<

za Bytové dlt]Žstvo Kamýcká 910-911
Kamýcká 910
165 00 Praha-Suchdol t;:r:.r.l1:r 
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Smlou\ ll {l dllo uzavÍená dl€ s 536 a násled' obchodního zákoníku č. 513/91 sb.

č' smlou\'y obicdnatele] sML

č' smlouv'Y zhoto\'itele

.t2013

Pozol: tato sm1orrva je shodná s příslušnou smlouvou MČ Praha Suchdol (objednávka 2
kotelen) odlišnosti jsou zde uvedeny:

1) Snluv i strany

1.1. Objednatel
B)'toVé družstvo Plaha 6 _ Suchdol' Kamýcká 910'911
zastollpená: předsedou dřužstva Ing. Zdeňkem Aunickým
]Čo] ]70 77 608
Banlovrrí spojeni: Česká spořite]na Praha Suchdol
čislo účtu: 0l71578]09/0800
telelirr: 712 877 021

e-rrrai : Zc] ene k.Á un ickvld!9z!g!q4z

l.2. Zhotovit€l
Finna:
sidLo:
tČo:
Bankovni spojení:
číslo ťlčtu:

telelini
e-nlril:

2) Shoda
3) Shoda LoLclna druŽstevniho domu Kamýcká 910-9l1
4-5) Shoda L]oplnil cenové údaje

6) doplnil ó. ] 6'j
7-16) Shoda

V Praze Suchdole dne 28.1.2013

... :.. 11:.rniir'1 9'10'9.11

I iL.r.l'C.i i 'i.l 145 00

objednátel : Bytové ď'l'lŽstvo
Plďla suchdol' Kanýcká 910-9l1
lrrg' Aunický Zdeněk
picdseda druŽstva

ZhotoviteL: pixlpis:

\Cc:211!:::::)

dn.':



Městská část
PÍaha Suchdol
k rukám lrrg- Vika
Suchdo]ské nárn- 7]]4

Věc: Z4!á\Bgi pgL],]inkv rekonstrukce iedné kotelnY ve vlastnictví družstva

v tomto dokladu navazýeme na zadávací podmínky zadané MČ Praha Suchdol na dvě
kotelny. Všechny tři kotelny jsou prakticky totožné, proto se zde budeme odvolávat na
příslušné body podmínek MČ:

l' shl'dné iednd se o dům č' ql0-ql l tsrejnj jako dom) VČt

ll. L. l. Shoda
2. Přojekt' dokrrnentace zpracovaná Ing. Hoffmanem s niivem:

Kolellla Ll' Ka'njcká gI0-qll
4. Prohlídka místa po dohodě s předsedou družstva (Ing. Aunický Zdeněk'

mobil: 712 877 021
e-mail : 1!L9EL. Aun jci(yaalseznam.cz

lll. A-- D: Shoda
IV. Shoda
V' Snooa 'polečl é pro druŽ.t\o d N4Č

VI. Vlll. Shoda

Ix. Bytové družstv.)
Praha 6 sLlchdol, Kamýcká 910-911
165 00 Praha Suchdol
Zastoupcná: Ing. Zdeňtem Aunickým, předsedou družstva

Býové il ''c i(anrÝ. ' !]c'g]1
Prah. ,:l -.rrloi, r-SC I65 00

i,1 27A i7 5AB

V Práze dne 28 ].20l3


