Výzva č. 3 č. j. 87/18032013 Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ

Výzva k podání nabídky pro VZMR
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě
plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, následující poptávku na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu č. 3 /18032013
1. Zadavatel:
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9
- ředitelka školy: Ing. Ivana Hýblová
- IČ: 061387002
- bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú. 12736-03/0710
- telefon: 224 213 538
- kontaktní osoba: Květa Šubrtová, hospodářka školy
2. Předmět zakázky malého rozsahu:

Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ
2.1. Technická zpráva:
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jeho přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
TECHNICKÁ ZPRÁVA
A. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Název: VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
TEXTILNÍCH ŘEMESEL
Investor a uživatel: VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, Praha 1, statutární zástupce: Ing. Ivana Hýblová
Generální dodavatel stavby:
Architekt, projektant: Ing. Markéta Musilová

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ REKONSTRUKCI
Záměrem stavebníka je rekonstrukce toalet v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží ve školní
budově VOŠ a SUŠTŘ v ulici U Půjčovny 9 na Praze 1. Rekonstrukce proběhne vybouráním,
demontáží a odvezením sutě, provedením stavebních úprav - vyzděním nových příček, případně jejich
montáží, pokládkou dlažby a obkladu a novými rozvody instalací vody, odpadní kanalizace a
elektrorozvody.

C. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
1/ BOURÁNÍ
Zhotovitel šetrně demontuje zařizovací předměty, které bezpečně uloží do prostor předem stanovených
investorem. Tyto zařizovací předměty budou osazeny po rekonstrukci zpět. V případě, že zhotovitel
zjistí, že je není možné z nějakého důvodu znovu použít, projedná zjištěné s klientem a opatří a osadí
dle výkresové dokumentace nové zařizovací předměty.
Dle bezpečnostních předpisů budou zajištěny staré rozvody, zhotovitel před bouráním zajistí prostory,
které nejsou stavbou dotčené, a to tak, aby co nejvíce zamezil prašnosti a poškození ostatních prostor.
Vybouraný materiál, suť, dlažba a obklady budou ihned transportovány do kontejneru a následně na
skládku. O konečné skládce předloží investorovi doklad.
Zhotovitel demontuje stávající dveře a uskladní je dle pokynů investora. Vstupní dveře do prostor
toalet budou osazeny zpět.
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2/ NOVÉ KONSTRUKCE
Nové příčky budou vyzděny z lehkých cihel YTONG P2-500, 100 x 249 x 599. V prvním a třetím
nadzemním podlaží (dle výkresové dokumentace) budou až po obkladech smontovány sanitární příčky
s dveřmi – např. sanitární příčky, s dveřmi Classic nerez, ADI interiéry. Vybouraný potěr podlah bude
očištěn od prachu, vyrovnán a opatřen nátěrem hydroizolace (např. Mapei), která bude vytažena
cca 5 cm nad podlahu a překryta obkladem nebo soklem a tmelem.
Před prováděním obkladů a povrchových úprav provede zhotovitel rozvody veškerých instalací podle
rozměření umístění zařizovacích předmětů a baterií.
Zhotovitel provede rozvody vody, řádně přichytí objímkami, provede instalaci potrubí, rozvody
odpadní kanalizace a rozvody elektro a uzemnění.

3/ OBKLADY A DLAŽBY
Keramické dlažby a obklady budou provedeny dle spárořezů ve výkresové dokumentaci, spárovací
hmota bílá, spáry o maximální tloušťce 2 mm.

4/ OMÍTKY
Nově postavené příčky budou omítnuty výztužnou tkaninou do tmelu a vyštukovány nebo opatřeny
keramickým obkladem. Ostatní místa budou omítnuta vápenocementovou štukovou omítkou.

5/ MALBA A NÁTĚRY
Malba stěn a stropů 2x Primalex Plus – bílá.

6/ ELEKTRO PRVKY
Budou osazeny stávajícími elektrokomponenty – vypínači a zásuvkami. Osvětlovací tělesa budou
osazena stávajícími, přemístěna dle dispozice. Rozvaděč je na každé chodbě do deseti metrů. Počet
jednotlivých prvků bude zmenšen. Ze stávajících 10 vypínačů bude umístěno 5 vypínačů, a z 12-ti
zásuvek bude použito cca 6. Pokud to bude možné, budou použity stávající komponenty.

7/TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY
Okna do světlíku budou očištěna, případně poopravena a natřena novým bílým nátěrem. Dveře budou
provedeny truhlářské (nebo typové) plné, matné bílé dveře, zárubně ocelové, rozmístění a počet dle
dispozice. Zhotovitel instaluje vestavný nábytek, dle výkresové dokumentace.
Sanitární příčky navrhuji např.:ADI Interier – sanitární příčky nerez Classic - oboustranně laminovaná
dřevotřísková deska, tloušťka 25mm - příčky, čelní stěny i dveře, hrany ABS 2 mm, desky jsou
vloženy do nerez profilů (uchycení ke stěně, nadedveřní vyztužení sestavy kabin, dovírání dveří).
Kovový nosný systém je tvořen profily U a L nerez, kabina stojí na samonosných nožkách z nerezu,
při požadavku kotvení lze použít styčné plochy k uchycení k podlaze šroubem nebo lepením. Nožka je
doplněna rektifikačním šroubem pro vyvážení při nerovnostech podlahy. Zámek, speciální úprava pro
WC, WC kování NEREZ, kovové panty.

8/VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ
Je navrženo přirozeně otvory do světlíku.

9/ TZB
Zhotovitel provede jednoduché řešení vodoinstalace a odpadu, k přemístění WC je možno použít
stávající světlík. Ze spodních pater je možno pod stropem vytvořit nové svislé potrubí.
Veškerá elektroinstalace bude provedena dle ČSN a prostředí umístění elektrického zařízení.
Zhotovitel předá výchozí revizi elektro po skončení prací.
Zhotovitel si před objednáním potvrdí se stavebníkem a architektem:
- druh a velikost dlaždic, obkladů
- standard umyvadla, klosetu, baterií (v případě, že by z nějakého důvodu nebylo možné použít
původní)
- umístění a druh vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles (v případě, že by z nějakého důvodu nebylo
možné použít původní)

2

Výzva č. 3 č. j. 87/18032013 Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat a
níže podepsaným autorem.
Ing. Markéta Musilová (marketa.musilova@textilniskola.cz)
Přílohy: č. 1 Projektová dokumentace 2. NP
č. 2 Projektová dokumentace 1. a 3. NP

2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejná zakázka „Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ“ je prováděna
z důvodu nevyhovujícího stavu žákovských toalet, v prvním, druhém i třetím nadzemním
podlaží, které nyní ústí starými netěsnícími dveřmi přímo na chodbu a jsou bez předsíňky, což
je z hlediska dnešních hygienických požadavků nepřijatelné.
3. Požadavky:
a) záruční dobu uveďte v měsících
b) garance servisu během trvání záruční doby
Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém se vyjádříte ke všem požadavkům a uvedete
nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady
požadované v bodě 5. této výzvy.
4. Termín dodání:
Zakázka bude realizována v termínu od 29. 6. do 19. 7. 2013
5. Požadované doklady:
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán - neověřené kopie (kvalifikační předpoklady dodavatele)
-výpis z trestního rejstříku trestů statutárního zástupce firmy (prokázání bezúhonnosti)
-zkušenost s realizováním dodávky podobného typu (případně doporučení)
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1.).
Nabídková cena bude zpracována v členění:
- cena celkem bez DPH
- cena celkem včetně DPH
- zálohová platba ano/ne a v jaké výši
7. Platební podmínky:
Platba po předání díla na základě faktury s 10- denní splatností.
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8. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky podávejte nejpozději do 5. 4. 2013 do 14:30 hodin do podatelny školy
Termíny pro prohlídku místa rekonstrukce: vždy po telefonické dohodě:
27. 3. 2013 nebo 3. 4. 2013 vždy od 10-11hodin a 28. 3. 2013 od 11-12hodin
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách
označených "Výběrové řízení - Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘneotvírat" a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně
podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou
doporučeně na adresu ŠKOLY (rozhodné je datum podání) nebo osobně do kanceláře školy
v pracovních dnech od 9:00 do 14:30 hodin.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise (dne 10. 4. 2013, začátek v 10:00)
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
60% celková cena zakázky (posuzuje se i výše zálohy)
30% záruka a servisní podmínky
10% zkušenosti s podobným typem zakázek
11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

V Praze dne 18. 3. 2013
87/18032013
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