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uchazeči 

NAŠE  ZNAČKA VYŘIZUJE V  PRAZE  DNE

UMC P_Such 01095 /2013 Ing. Hejl 9 května  2013

Věc: Výběr dodavatele rekonstrukce kotelen v byt. domech Kamýcká

Vážení uchazeči,
městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele rekonstrukce jedné centrální kotelny pro tři bytové, 
která spočívá v dodávce třech identických kotelen, každou pro jeden bytový domů.
Jedná se o dva bytové domy ve vlastnictví městské části Kamýcká č.p. 940, 941 a Kamýcká 
č.p. 942,943 a o bytový dům Kamýcká č.p.910, 911, který je ve vlastnictví Bytového družstva.

Žádáme Vás o vypracování dvou nabídek:
a) na výstavbu dvou kotelen ve vlastnictví městské části Praha-Suchdol 
b) na výstavbu kotelny ve vlastnictví Bytového družstva Kamýcká

Původní projektová dokumentace "Rekonstrukce kotelen Kamýcká 940-941“ a  „Rekonstrukce kotelen 
Kamýcká 942-943“ ( autor Ing. Hoffman, 04/2012) byla pro všechny tři kotelny doplněna o projekt 
„Technická zpráva k posouzení možného využití stávajících komínových těles v BD“, kterou vypracoval 
Ing. Hradecký, 04/2013 a kterou se mění odkouření u všech třech kotelen.

Součástí dokladů poptávky jsou krycí listy pro obě nabídky. Tyto listy vyplňte a uveďte vždy jako první 
stranu obou nabídek.

Žádáme Vás, abyste obě nabídky vložili do jedné obálky označené heslem „Neotvírat - VŘ kotelny 
Kamýcká“ a doručili ji v termínu a způsobem dle zadávacích podmínek.

Zadávací dokumentace je přístupná na serveru vhodného uveřejňování:
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 

Složená zadávací dokumentace:
a) dvě kotelny v bytových domech Kamýcká č.p. 940,941 a č.p. 942,943 
Investor: Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

- 130509_zadani_2_kotelny_Kamycka_940_943.pdf
- projekt_2_kotelny_Kamycka_940_943.zip
- kryci_list_nabidky_2_kotelny_BD 940_943.doc
- SOD_2_kotelny_navrh.doc

b) na jednu kotelnu v bytovém domě Kamýcká č.p. 910, 911
Investor: Bytové družstvo Kamýcká 910-911, Kamýcká 910, 165 00 Praha-Suchdol

- 130509_zadani_kotelna_bd_kamycka_910_911.pdf
- projekt_kotelna_bd_910_911.zip
- kryci_list_nabidky_kotelna_BD_910-911.doc

c) doplnění projektu pro všechny tři kotelny, kterým se mění odkouření
- projekt_doplneni_kotelny_130428.pdf

S pozdravem

Ing. Petr Hejl
starosta městské části
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