Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, IČO: 48135411,
tel.:272916650, tel./fax:272950889, e-mail: skola@modraskola.cz,
www.modraskola.cz, ID datové schránky: 7ab8ax4

V Praze, dne 24. 4. 2017
Č.j.: ZSP400250/2017
Věc:

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 368/2016 Sb. o veřejných zakázkách Vás vyzýváme
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
„Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“
1. Vymezení a předmět zakázky
a) Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně v II. patře, která je každodenně
využívána v plné zátěži pro sportovní účely
b) Stávající podlaha je parketová na pružném roštu. Konstrukční výška stávající podlahy
činí 100-110 mm. Rozměr sportovní podlahy činí 482, m2. Součástí realizace bude
oprava parketových podlah dvou nářaďoven o rozměrech 12,00 m2 a 11,88 m2.
Celkem se jedná o plochu 505,88 m2. V nářaďovnách bude provedena pouze
povrchová úprava.
c) Součástí sportovní podlahy jsou pevně zabudované prvky do podlahy – žebřiny,
hrazdy, volejbalové kůly a šplhací tyče, které budou součástí realizace – jejich
demontáže a zpětné montáže, včetně kování do podlahy a výškových úprav.
Samotným doplňkem bude zafrézování kování pro badmintonové sloupky – stávající.
d) Obklad stěn bude ponechán, plněním bude pouze spodní část odnímatelných krytů
topení – jejich úprava s novými výplněmi. Samotnou položku bude tvořit zhotovení
obkladu stěn příčných - deska OSB lakovaná na roznášecím roštu, obklad bude
patřičně olištován.
e) Nová podlaha tělocvičny bude z litého polyuretanového bezešvého povrchu o tloušťce
8 mm s certifikací pro sportovní povrchy.
f) Součástí povrchu bude i lajnování herní plochy a barevné řešení dle grafického
návrhu. Barevnost a rozsah lajnování bude upřesněn a bude součástí SOD.
g) Nový povrch bude v kombinaci s roštem a záklopem. Rošt bude dvojitý, ze čtyřstranně
hoblovaného řeziva, včetně rektifikačních klínů a podložek. Záklop bude z březové
překližky Multuplex v tl. 12 mm na systém pero/drážka. Spoje budou před pokládkou
povrchu přebroušeny.
h) Součástí prací bude oprava omítek, včetně škrábání nesoudržné omítky. Výmalba
bude provedena v bílé barvě, dvojité.
i) Podmínkou rekonstrukce je dodržení stávající konstrukční výšky. Pokud by musely
vzniknout výškové přechody, budou bezbariérové.
j) Vzniklé dilatace budou opatřeny železnými přechodovými lištami v barvě podlahy.
k) Termín realizace zakázky. Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné
zakázky od 1.8.2017 Termínem dokončení je splnění a řádné protokolární předání
předmětu plnění, a to nejpozději do 1.10.2017
l) Při předání díla musí být doloženy certifikáty povrchů.

2. 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.
3. 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 rekonstrukci sportovní
podlahy v tělocvičně – 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.
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
4. 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.
5. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115
Zadavatel není plátcem DPH. Při hodnocení nabídek bude rozhodovat cena s daní
z přidané hodnoty.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku v případě potřeby zrušit.

PhDr. Karel Kaprálek v.r.
ředitel školy

Přílohy:

1. položkový rozpočet

