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Výzva k podání cenové nabídky pro VZMR č. 1/2014:
Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrů v prostorách školy
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) vyhlašuji 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.1/2014 č. j.:146/09/05/2014
1. Zadavatel
-škola:VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9
- ředitel školy: Ing. Ivana Hýblová
- IČ (DIČ): 61387002
- bankovní spojení: 12736031/0710
- telefon, e-mail: 224 213 538, ivana.hyblova@textilniskola.cz
- kontaktní osoba: Květa Šubrtová, hospodářka školy - 224 211 309
2. Předmět zakázky č.1/2014:
Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrů v prostorách školy
Vzhledem k rozsahu zakázky, ke stáří a vnitřním prostorám budovy, ale zejména
z ekonomických a estetických důvodů bude zakázka rozdělena na čtyři části:
1a/2014 odstranění a pokládka dlažeb a soklových pásků na chodbách školy
1b2014 dodávka dlažeb a soklových pásků na míru dle původní historické dlažby v budově
1c/2014 obnova vnitřních nátěrů v budově školy včetně restaurování štukové výzdoby ve
vybraných prostorách budovy
1d/2014 renovace zábradlí ke schodišti
Pro stanovení konečné hodnoty zakázky budou všechny části sečteny.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit jak o zakázku jako celek, tak i na její jednotlivé části,
při čemž cenovou nabídku podávají vždy na jednotlivé části zvlášť.
Prokázání kvalifikace je shodné pro všechny části zakázky.
Pro posouzení a hodnocení jedné nebo více nebo všech částí zakázky bude jmenována jedna
hodnotící komise, následně bude vybrána nejvhodnější nabídka na příslušnou část zakázky a
na ni bude uzavřena samostatná smlouva.
Zadavatel je oprávněn zrušit část zakázky samostatně.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1a/2014:
odstranění a pokládka dlažeb a soklových pásků na chodbách školy
1. Bourání, do hloubky maximálně 20mm, původních, keramických dlaždic - mozaiky,
o velikosti dílku 20x20mm a tloušťky 6mm, o celkové výměře:
v přízemí chodba v28m2 dlažby a 40bm soklového pásku
v 1NP - 55m2 dlažby a 0bm soklového pásku (zůstává původní, bude pouze doplněn)
v 2NP - 58m2 dlažby a 62bm soklového pásku
v 3NP - 58m2 dlažby a 62bm soklového pásku
celkem - 199m2 dlažby a 164bm soklového pásku
2. Odvoz sutě
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3. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m
4. Doprava
5. Penetrace podkladu 199m2
4. Potěr nivelační stěrkou ručně o tloušťce cca 4mm(dle hloubky vybourání)
5. Pokládka nové slinuté dlažby - mozaiky na síťce o velikosti dílku 26x26mm a tloušťky
8mm (dle původní položené mozaiky v 1. patře- viz obrazová příloha) včetně příplatku za
ruční pokládku dle původních vzorových linií a orámování
6. Lepení soklových pásků s požlábkem 164bm
7. Spárování mozaiky a soklu včetně příplatku
8. Začištění nad soklem (199m2 a 164bm)a příplatek oblý roh
9. Úklid a očištění nově položené dlažby a soklových pásků v celé budově
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1b/2014:
dodávka dlažeb a soklových pásků na míru dle původní historické dlažby v budově
1. Dodávka slinuté mozaikové dlažby na síťce 26x26mm a tloušťky 8mm, např. kvality
Taurus nebo jiné srovnatelné, probarvené v plné síle v barevné kombinaci
65% krémové, 30% okrové a 5% hnědočervené,
+ dodávka dlažby pro tmavě šedý okraj - pás 1 řady dílků - celkem cca 23m2
+ dodávka hnědočervené dlažby pro vzorované linie řady dílků dle obrazové přílohy- celkem cca 50m2
Vysvětlující podrobnosti:
dlažba bude položena na celé ploše ve výše uvedené barevné kombinaci bez širších šedivých
okrajů, ty budou pouze naznačeny tmavě šedým orámováním - jednořadým pásem dílků se
zachováním proporcí, s hnědočervenými vzorovými liniemi u vchodu a po celé délce plochy
chodby na patrech a v přízemí (viz obrazová příloha)
2. Dodávka soklových pásků (o maximální výšce do100mm) s požlábkem v krémové barvě
v celkové délce 164bm
3. Dodávka chybějících původních soklových pásků na míru v hnědočervené barvě
celkem cca 10bm jako v 1. patře (viz obrazová příloha)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1c/2014:
obnova vnitřních nátěrů v budově školy včetně restaurování štukové výzdoby ve vybraných
prostorách budovy
(pozn.: Výmalbou se rozumí bílý/barevný odolný nátěr, vhodný pro prostory 110 let staré
budovy školy)
1. Příprava a zakrytí vybavení v prostorách budovy školy pro vnitřní nátěry
2. Očištění starých nátěrů ze stěn, stropů a schodiště v budově a odstranění nánosu
speciálního lesklého strukturálního oděru-vzdorného povrchu na stěnách chodeb o celkové
výměře 7000m2 plochy, konkrétně v jednotlivých podlažích - suterén: 1060m2 - v některých prostorách oklepání omítky na cihlu, výmalba s opravou stěn
- přízemí: 1157m2 - výmalba, z toho: 10% prostor s restaurování štukového stropu a ozdob
v průjezdu u hlavního vchodu a v 39% prostor bude volena barevná výmalba učeben, šaten a
chodeb
- 1. patro: 1519m2 - výmalba, z toho: 63% prostor s restaurováním štukových stropů a ozdob
u dveří a 21% prostor- barevná výmalba chodeb
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- 2. patro: 1082m2 - výmalba z toho: 51% prostor s restaurováním složitých štukových stropů
a 36% prostor barevná výmalba v kabinetu a na chodbách
- 3. patro: 1112m2 - výmalba a opravy stěn (mapy od zateklé vody) z toho: 19% prostor
s restaurováním stropů a štukových ozdob nade dveřmi a 29%prostor barevná výmalba
chodeb a opravené kuchyňky
- 4. patro: 900m2 - výmalba a drobné opravy stěn z toho:31% prostor barevná výmalba dílen
- schodiště150m2 a strop nad schodištěm 20m2 - výmalba a odstranění starých lesklých
podhledových nátěrů schodiště a restaurování ozdobného štukového stropu nad schodištěm
- Celkem: 7000m2 nátěrové plochy
3. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m
4. Oprava stěn a stropů od nerovností, map od vody, apod., penetrace
5. Restaurování starých štukovaných ozdob na stropech a nad rámy dveří ( % plochy)
5. Odvoz sutě a materiálu
6. Výmalba bílá/ barevná-náklady na materiál
7. Výmalba bílá/barevná- náklady na práci
8. Úklid po výmalbě
9. Doprava
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1d/2014:
renovace zábradlí ke schodišti
1. Příprava a zakrytí/oddělení pater budovy školy a schodiště
2. Tryskání - (pískování) čištění starého nátěru z ozdobné kovové části zábradlí schodiště
v délce 55m a odstranění vrstev nátěru z dřevěného madla schodiště v délce 55m
3. Transparentní konzervační nátěr na kov a dřevo
4. Manipulace, separace, úklid
5. Náklady na dopravu včetně dopravy kompresoru
3. Požadavky:
Dodržení všech technických parametrů stavebních prací a dodací lhůty.
Záruční doba nejméně 24 měsíců.
Souhlas se všemi podmínkami výzvy.
Nabídku zpracujte formou dopisu a tabulky, kde se vyjádříte ke všem technickým požadavkům
buď jedné, více nebo všech částí zakázky č.1/2014, a uveďte nabídkovou cenu v souladu s
bodem 6. této výzvy.
Přílohou dopisu budou veškeré doklady požadované v bodě 5. této výzvy.
4. Termín dodání:
Všechny části zakázky musí být plněny mimo běžný provoz školy, tedy o letních prázdninách
od 27. 6. do 16. 8. 2014
Termíny návštěv k zaměření a upřesnění podmínek v místě zakázky vždy po dohodě mezi
8-16 hodinou po celou dobu výzvy.
5. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude:
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán (postačují neověřené kopie)
- čestné prohlášení o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů a reference
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- návrh kupní smlouvy, která obsahuje záruční dobu, popřípadě servisní podmínky
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),
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zpracována v členění:
- cena celkem bez DPH,
- DPH 21%,
- cena celkem vč. DPH.
A to na každou část zakázky zvlášť, dle jednotlivých položek technické specifikace.
7. Platební podmínky:
Platba po předání dodávky na základě faktury s 14-21 denní splatností.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby.
8. Lhůta pro podání nabídky:
Do 19. 5. 2014 do 14:30 hodin
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách
označených "Výběrové řízení – č. 1/2014 Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova
vnitřních nátěrů v prostorách školy - neotvírat" 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 - nejpozději poslední den lhůty tj.
19. 5. 2014 nebo osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 14:30 hodin
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje.
80% cena s garancí po dobu 5 měsíců od podepsání smlouvy
10% reference a zkušenosti s dodávkou stejného typu
10% návrh smluvní sankce za nedodržení lhůty - termínu dokončení dodávky
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, v. r.
ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ

V Praze dne 9. 5. 2014
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