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Věc:  Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Věcné vymezení předmětu zakázky  
 

Předmětem této zakázky je dodání a pokládka PVC v objektu školy na adrese: Základní škola a Střední škola, 
Praha 4,  Kupeckého 576/17 Zadavatel požaduje dodávku PVC, jejichž specifikace je součástí této poptávky. 
 
Dílo zahrnuje úpravy podlah následujícím technologickým postupem. Nejprve budou odstraněny stávající 
podlahové krytiny, poté budou podkladové vrstvy penetrovány, vyspraveny praskliny v podkladu, vyrovnány 
samonivelační stěrkou, přebroušeny. Na suchý a čistý podklad budou celoplošně položeny lepením nové 

podlahové krytiny (PVC) včetně olištování kolem stěn, veškeré dopravy potřebné k plnění předmětu 
zakázky a ekologické likvidace vzniklého odpadu.  
 
 

Specifikace PVC: 
 

 PVC: třídy a chodby  
 typ: homogenní podlahová krytina 
  

Celková tloušťka  EN 428  mm  2.00  
Hmotnost  EN 430  g/m2  2850  
Šířka role  EN 426  bm  2  

 
Evropská klasifikace  EN 685  třída  34 - 43  
Hořlavost  EN 13 501-1  třída  Bfl-s1  
Vznik el. náboje  EN 1815  kV  < 2  

 
Otěruvzdornost  EN 660.2  mm3  < 2.0  
Třída otěru  EN 649  skupina  T  
Obsah pojiva  ISO 10581  typ  I  
Rozměrová stálost  EN 434  %  Role ≤ 0.40  

Dílce ≤ 0.25  
Odolnost vůči bodové 
zátěži  

EN 433  mm  ~ 0.02  

Test kolečkovou židlí 
(typ W)  

EN 425  -  OK  

Tepelná vodivost  EN 12 524  W/(m.K)  0.25  
Stálobarevnost  EN 20 105 - B02  stupeň  ≥ 6  
Povrchová úprava  -  -  Evercare®  
Odolnost proti 
chemikáliím  

EN 423  třída  OK  

Antibakteriální aktivity  
(E. coli – S. aureus – 
MRSA)**  

ISO 22196  -  < 99% zabraňuje růstu  

 

S 3D efektem integrujícím vysoce odolné částice (100% PVC), Barevnost žlutá a modrá 
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Předpokládaná hodnota zakázky  
 
Předpokládaná hodnota zakázky je 1 950 000 Kč za předpokládaný objem prací za 36 měsíců plnění. 
Předpokládaná hodnota zakázky za 1 m2 podlahové plochy je 1 200 Kč včetně DPH  

 
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 

Prostory tělocvičny a dokumentaci současného provedení si lze prohlédnout kterýkoliv všední 
den v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin po předchozí telefonické domluvě. 

 

Lhůta pro podání nabídek a  způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém 
jazyce mohou být podány 

a) Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce poštou nebo osobně do podatelny 
zadavatele na adresu, uvedenou v záhlaví. 

b) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
c) Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem 

veřejné zakázky: „nabídka – výběrové řízení na pokládku PVC – neotvírat“ a označením 
odesílatele, včetně jeho adresy, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí 
lhůty pro podávání nabídek.  

d) Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Varianty 
nabídky, resp. více nabídek jednoho uchazeče, nejsou přípustné. 
 

e) Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po zveřejnění nabídky a končí dnem 
10.5. 2017 ve 12.00 hodin. 

f) Otevírání obálek s doručenými nabídkami se uskuteční  dne 10.5.2017 ve 14 hodin 
v Základní škole a Střední škole, Kupeckého 576/17, 149 00  Praha 4 

 
1. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením 
podepsaného čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

b) Splnění profesních předpokladů bude prokázáno předložením výpisu z obchodního 
rejstříku, ne starším než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek, a to 
v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu. 

 
2. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 

Zadavatel není plátcem DPH. Při hodnocení nabídek bude rozhodovat cena s daní z přidané 
hodnoty. 

 
 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku v případě potřeby zrušit. 
 
 
Způsob a čas objednání a plnění  
1. Zhotovitel bude poskytovat plnění na základě konkrétního požadavku objednatele, dle jeho 
aktuálních potřeb. Jednotlivé objednávky konkrétních děl budou prováděny ve stanovených, případně 
dohodnutých termínech, dle požadavků objednatele.  
2. Objednatel požádá zhotovitele o plnění konkrétního díla formou e-mailem zaslaného, případně 
telefonicky sděleného požadavku (dále jen „objednávka“). Součástí objednávky bude specifikace 
požadavku na druh a rozsah konkrétního díla, a dále na dobu a místo plnění.  
Uchazeč vyplní všechna pole této přílohy.  Jedná se modelový příklad výpočtu (pro předpokládaný 
objem prací) na 4 roky. Veškeré související náklady musí být zahrnuty do ceny za m2.---  
 
Jedná se o školní třídy o výměře cca 63 m2 (obdelníkový tvar cca 9 x 7m) + 32m soklová lišta a 
společné prostory 
 
Předpokládaná výměra za 1 rok cca 600 m2 

PhDr. Karel Kaprálek v.r. 

                                                                                          ředitel školy 

 



 
Příloha – položkový rozpočet: 
 
 Položka  Měrná 

jednotka  
Cena v Kč bez 
DPH za 1 
měrnou 
jednotku  

Cena v Kč 
včetně DPH za 
1 měrnou 
jednotku  

 PVC vč. Stržení, 
přípravy podkladu, 

překlenutí trhlin, 
penetrace, 
samonivelační stěrky, 

dodávka a montáž PVC 
vč. prořezu, 
dodávka a montáž 

obvodových lišt 

 
 
 
  m2 

  

 
 
 
 

 

 


