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Výzva k podání nabídky na VZMR,
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem:
Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.mufrenstat.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována
elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém
nástroji E-ZAK.
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy panelových domů č.p. 307, 308 a 309 na
ulici Dolní ve Frenštátě p. R. Navrhované stavební úpravy obsahují zejména tyto části:
zateplení fasády včetně lodžií bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).
Umístění a tloušťky izolantu jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Dále bude
provedeno nové zábradlí lodžií, nová skladba lodžií, zateplení střechy včetně nové
hydroizolace střechy, nové klempířské prvky.
Tímto si Vás dovolujeme oslovit v případě Vašeho zájmu o zaslání cenové nabídky na tuto
akci.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena formou souborových příloh v
sekci "Zadávací dokumentace veřejné zakázky" a případně též "Veřejné dokumenty" na
detailu této veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK https://zakazky.mufrenstat.cz.
Případné vysvětlení, změna či doplnění k zadávacím podmínkám budou uvedeny tamtéž v
sekci "Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace".
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