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Protokol o zadávacím řízení a specifikace nabídky poptávkového řízení 
 

Název zakázky: 
 
„Vchodové dveře (zádveří - vchod Plavnická ul.) – výměna (rekonstrukce)“ 
 
Zadavatel: 
Název: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 
Sídlo: Plavnická 300, 383 71 Kamenný Újezd 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČ: 62537521 
Zastoupený: Mgr. Roman Rozkošný; email: reditel@zsku.cz; tel.: +420 777 490 250 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění je provedení výměny vchodových dveří (zádveří) u vstupu do budovy ZŠ Kamenný Újezd z 
Plavnické ulice (kompletní výměna = demontáž a likvidace původních dveří, dodávka a montáž nových dveří, 
včetně olištování a zednických prací + doprava).  
Nabídky budou zpracovány oceněním dle popisu (specifikace) – viz tabulka shrnutí.  
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva popř. prohlídka na místě samém po předchozí dohodě. 
 
Popis (specifikace):  
Dveřní prvek 3945 mm x 2765 mm (viz nákres) – materiál dřevo 
 

Série:  IV78W (EURO 78W) 
Rám:  dveřní rám 
Křídlo: 5 * fix křídlová dráżka, 2 * vchodové křídlo falc ven 
                 otvír. 
Dřevina: smrk napojovaný 
Nátěr: Interiér / Exteriér 
Nátěr rámu: douglaska Z4 / douglaska Z4 
Nátěr křídla: douglaska Z4 / douglaska Z4 
Kování:  5 * pevné zasklení, vch. dveře levé Elektro zámek,          
    vch. dveře pravé Elektro zámek 

Okapnice r.: bez okapnic 
Okapnice k.: bez okapnic 
Výplň:  3 * 4F/16Ar/4F,, 4 * 6.4Cx/12Ar/6.4Cx, 4 * 24mm výplň hladká SMRK 
Rámeček skla:  7 * TGI 
Barva rámečku:  7 * černá (RAL 9004) 
Spoj: 5 x spojení 2 oken/dvojdráżka 
Příčky: 4 x sklo-děl.př.80mm b.o. 
Barva těsnění: béżové 
Barva tmelu: transparent 
Rozměry: 3945mm x 2765mm 
 
Tyčové madlo svislé nerez, vyosené upnutí 45° - celková délka 600 mm - jednostranné 
upnutí 

1ks 

Jednostranné upevnění madla (dřevo) 2pár 
Klika pro jednostranné madlo - broušený nerez (kulatá rozeta) 1ks 
Rozeta k madlu oválná bez překrytí - nerez F69 1ks 
Elektrický vrátný s odjištěním pro dvoukřídlé dveře (PVC a DŘEVO i jednokřídlé) 1ks 
Vložka zámku cylindrická 200RSGDNm 50/50 mm - 5 klíčů DŘEVO VD- IV78W 1ks 
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Samozavírač GEZE 4000 + rameno s aretací – stříbrný 0 Kus x 1ks 
Ramínko GEZE4000 s aretací k tělesu - stříbrný elox EV1 1ks 
Samozavírač GEZE 4000 těleso - stříbrný elox EV1 (bez 
ramínka) 

1ks 

celkové bm oken 13,42m 
 
 
Shrnutí: 
             cena bez DPH 
Součásti („díly“) dveřního prvku (viz tab. výše)  
Montáž dřevěných otvorových výplní (13,42bm):  
Demontáž pův. otovorových výplní (13,42bm):  
Montáž spoje (oken, sestav,..) (9,48bm)  
Lištování (práce včetně dřevěné lišty nebo winkelu) (19,0bm):  
Likvidace původních otvorových výplní (jednotka je běžný 
metr) – dřevěných (13,42bm) 

 

Příplatek za přesun hmot při realizaci díla (objektové akce) (13,42bm)  
Montáž dveřního samozavírače - 1ks  
  
Zednické začištění (13,42bm):  
Doprava:  

Cena bez DPH:  
DPH 21%:  

Cena s DPH:  
 
Doba a místo plnění: 
Realizace díla:  červen - srpen 2021 
Místo plnění: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd (budova ZŠ), Plavnická 300, Kamenný Újezd 
 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

 výše nabídkové ceny bez DPH a včetně DPH dle popisu a položek dle vzoru v zadání (viz výše) 
 délka záruky za jakost a záruční podmínky 

 
Platební podmínky: 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
v řádném termínu. 
 
Další podmínky: 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod. 
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo 
upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah 
díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.  
 
Podání nabídek: 
Zájemci doručí svoji nabídku do kanceláře ředitele ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, 373 81 Kamenný 
Újezd osobně, poštou či e-mailem na adresu reditel@zsku.cz, do pátku 23. 4. 2021 do 13,00h. 
 
V Kamenném Újezdě, 19. 4. 2021 
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy      
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