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Věc: Oslovení zpracovatele
Dobrý den,
Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o cenovou nabídku na zpracování záměru kompletní rekonstrukce
kotelny, který má sloužit jako předprojektová příprava pro oslovení budoucího zpracovatele
projektové dokumentace na provedení rekonstrukce kotelny.
Od zpracovaného záměru očekáváme podrobné zmapování všech oblastí, které bude třeba v budoucí
projektové dokumentaci zpracovat s ohledem na stávající stav, platné normy a potřeby dětského
domova (výkon nové kotelny, napojení na plynovodní potrubí, otopnou soustavu, komín,
elektroinstalaci, stavební stav a další souvisejí oblasti).
Stručný popis stávající kotelny: Nízkotlaká teplovodní plynová kotelna III. kategorie s uzavřeným
otopným systémem, umístěná v suterénu objektu. 2 stacionární kotle s celkovým výkonem 160 kW – 2 x
kotel Ferromat GFN2 – 80 kW. Pro více informací volejte nebo pište na níže uvedené kontakty.
Investiční záměr požadujeme v písemné podobě. V případě potřeby včetně zjednodušeného grafického
ztvárnění. Objednatel obdrží investiční záměr v listinné podobě ve dvou stejnopisech a současně
elektronicky na dvou CD nosičích.
Termín zhotovení záměru do 30. 6. 2020 včetně.
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Je stanovená prohlídka místa plnění na 26. 5. 2020 od 9 hod.
V případě zájmu o prohlídku místa plnění, prosím, kontaktujte telefonicky na tel. číslech 596 237 059
nebo 778 532 860 p. Michaelu Schefczykovou nebo Ing. Zuzanu Štupalskou nejpozději do pondělí
25. 5. 2020 do 12 hod.

V případě zájmu o spolupráci, prosím, zašlete cenovou nabídku na e-mail: dd.kuncice2@seznam.cz do
5. 6. 2020 do 13 hod. Nabídnutá cena bude konečná vč. DPH.

S pozdravem
Zuzana Štupalská
Digitálně

Mgr.
podepsal Mgr.
Pavlovský
Roman Roman
Datum:
Pavlovský 2020.05.19
09:25:25 +02'00'
Roman Pavlovský
Ředitel
V Ostravě – Kunčicích dne 18. 5. 2020
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