Připravované akce a záměry Sev.en EC, a.s.
Sev.en EC, a.s. je významným dodavatelem elektrické energie a tepla. V rámci obnovy, rozvoje a péče o zařízení připravuje v nejbližším období řadu
investičních a údržbových akcí.
Vzhledem k tomu, že naše společnost je sektorový zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách, jsou veškeré nadlimitní akce vypisovány právě v režimu
tohoto zákona. Přesto je řada dalších akcí, které tomuto režimu nepodléhají, ale u kterých bychom rádi získali nejlepší nabídku. Tyto akce zadáváme
v interních výběrových řízeních.
Máme zájem o rozšíření řad potenciálních dodavatelů, proto si dovolujeme Vás informovat o připravovaných akcích. Projevíte-li zájem o uvedenou zakázku,
zašlete e-mailem své kontaktní informace: Název firmy, IČ, DIČ, sídlo, jméno kontaktující osoby na uvedený e-mail u daného projektu. Požadované akce
budou vyhlášeny formou interního výběrového řízení a vybraní potenciální dodavatelé budou osloveni.
Sev.en EC, a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout při výběru potenciálních dodavatelů a nezaručuje všem zájemcům, že budou osloveni.
Připravované akce dle tohoto dokumentu nejsou obchodní veřejnou soutěží ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani
veřejnou zakázkou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veškeré údaje jsou pouze informativní a nejsou výzvou k podání
nabídek.

Pro nejbližší období se uvažuje o těchto akcích:

Připravovaný projekt

Termín
realizace

Stručný popis


Obráběcí práce

prosinec/2017



Elektrárna Chvaletice má zájem uzavřít servisní smlouvu na
obráběcí práce.
Plnění zakázky bude zahrnovat především - provádění obráběcích
prací včetně dodání veškerého materiálu potřebného pro
provedení zakázky a obstarání přepravy z a na montážní
pracoviště.

Kontakt

Datum
aktualizace

Zdeňka Hamplová
462 10 3102
727 971 591
z.hamplova@sev-en.cz

20.01.2017








Pracovní doba:- možné zadání prací jak v běžnou pracovní dobu,
tak i v So, Ne, v noci a o svátcích
Potřebné vybavení zhotovitele: - např. soustruh, frézka,
horizontální frézka, stojanová vrtačka, magnetická bruska,
obráběčka, zařízení pro základní svařování kovů
Demontáž dřevěné nosné konstrukce, eliminátorů a okapových
lišt rozváděcích žlabů
Výměna nosných táhel rozlivných žlabů
Oprava uzávěrů pro zimní clonu
Oprava hrubých česlí na výstupu z bazénu
Výroba 8 ks žebříků pro kontrolu rozstřiku




Obnova rozvodů vzduchotechniky
Ocelová konstrukce



Oprava opláštění výsypky – výroba a montáž nových plechů ke
stávajícím z materiálu tř. 11523 - tl. 4mm
Oprava a částečná výměna obkladových desek
Oprava a částečná výměna poškozených horních hřebenů a
pancířů, jejich zavěšení, včetně těsnícího materiálu




Oprava eliminátorů CHV
č. 1

Oprava vzduchotechniky
zauhlovací věže č. VI

Oprava výsypky kotle č. 2

Oprava převáděcího
potrubí od PK1
k separátorům kotle č. 1

07-09/2017

05-06/2017

07-102017





Realizace dodávky a výměny převáděcího potrubí z komory PK1
k separátorům






Oprava 4 ks vzduchových ventilátorů
Montáž a demontáž
Lešenářské a izolatérské práce
Dodávka ložisek

05-09/2017

K1, K2 – vzduchové
ventilátory – oprava skříní 2017
ventilátoru včetně ložisek

Zdeňka Hamplová
462 10 3102
727 971 591
z.hamplova@sev-en.cz

20.01.2017

Marcela Nečasová
462 10 3105
727 968 433
m.necasova@sev-en.cz
Markéta Veselá
462 10 3101
702 207 221
m.vesela@sev-en.cz

20.01.2017

Markéta Veselá
462 10 3101
702 207 221
m.vesela@sev-en.cz
Markéta Veselá
462 10 3101
702 207 221
m.vesela@sev-en.cz

20.01.2017

20.01.2017

20.01.2017

