Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu
Zadavatel: Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, IČO 48135411,
tel.:272916650, tel./fax:272950889, e-mail:škola@modraskola.cz, www.modraskola.cz, ID
datové schránky: 7ab8ax4

Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně,
která je každodenně využívána v plné zátěži pro sportovní účely.
Stávající podlaha je parketová na pružném roštu. Konstrukční výška stávající podlahy
činí 160mm. Rozměr sportovní podlahy činí 16,6x29,65m. Celkem se jedná o plochu
492m2. Nářaďovna nebude součástí realizace.
Součástí sportovní podlahy jsou pevně zabudované prvky do podlahy – žebřiny,
hrazdy, volejbalové kůly, šplhací tyče, které budou součástí realizace – jejich demontáže a
zpětné montáže, včetně kování do podlahy a výškových úprav. Obklad stěn bude
ponechán, pouze bude předmětem plnění spodní část odnímatelných krytů topení – jejich
výšková úprava, demontáž a zpětná montáž.
Nová podlaha tělocvičny bude z litého polyuretanového bezešvého povrchu v celkové
tloušťce 8mm s certifikací pro sportovní povrchy. Součástí povrchu bude i lajnování hřišť
a barevná řešení dle grafické přílohy.
Nový povrch bude v kombinaci s roštem a záklopem. Rošt bude dvojitý, z čtyřstranně
hoblovaného řeziva včetně rektifikačních klínů a podložek. Záklop bude z březové
překližky Multiplex v tl. 12mm na systém pero/drážka. Spoje budou před pokládkou
povrchu přebroušeny.
Do roštu bude volně vložena tepelná izolace vaty v tl. 60mm.
Podmínkou je dodržení stávající konstrukční výšky. Pokud by musely vzniknout
výškové přechody, budou bezbariérové.
Vzniklé dilatace budou opatřeny železnými přechodovými lištami v barvě podlahy.
Povinností je vyplnění položkového rozpočtu. Při předání díla budou doloženy
certifikáty povrchů.
Plánovaná výše finančních prostředků je 1 600 000 Kč. Zadavatel není plátcem DPH.
Předběžný termín realizace – červenec až září 2016.
Termín pro obdržení cenové nabídky stanovujeme na 30. duben 2016

K nabídce je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku, resp. doložit kvalifikaci dle §53
ZVZ v plném rozsahu a profesní kvalifikační předpoklady dle §54 písm a) a b) ZVZ.

V Praze dne 31. 3. 2016
Za zadavatele: PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy
Přílohy:
Barevné řešení podlahy vč. Lajnování
Položkový rozpočet

