
obec FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU  – zakázka malého rozsahu  

Příloha č.1-6 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku:  
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Kuchyň a jídelna – STVEBNÍ PRÁCE, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – 

Technické podmínky 

na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 
„Oprava školní kuchyně a jídelny v budově  č.p.100  v obci Fryšava pod 

Žákovou horou “ 
 
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. 

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. 
minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. 
V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv 
z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek. 

 
Tyto technické podmínky jsou pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo, to 
znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. 
 
Zadavatel požaduje opravu školní kuchyně a jídelny v budově č.p. 100 v obci Fryšava pod 
Žákovou horou v dále uvedeném rozsahu:  

 
1. stavební a zednické práce: 
 
Odstranění stávající podlahové krytiny a příprava plochy, vč. odkopání zeminy, pro 
vybetonování nové základové desky – rozsah požadovaného předmětu plnění přesně 
specifikován v Příloze č.1-2. – projektová dokumentace „Nový stav“ (zpracovatel Jiří Vencálek, 
projekční činnost, datum4/2020). 
 
Cena vč. prací bez DPH [Kč] ………………… 
 
    
2. podlahové vytápění:   

 
Poř. 
číslo 

polož. 

Objedn. 

číslo 
Název 

položky 
Množství Měrná 

jedn. 
Cena 

za Mj. 

[Kč] 

Celk. cena 

bez DPH 

[Kč] 
1 12715H Polybutenová trubka 

15x1,5 oranžová - trubka 200 

m 

328 m    

2 01012 Press-spojka 15/15 1 ks   

3 01823 Ochranná trubka  60 m 20 m   

4 09949 Mísící sada  1 ks   

5 20010 Skříň rozdělovací stanice  1 ks   

6 12739 Rozdělovací stanice 1" 

s integrovanými násuvnými 

spojkami  

1 Ks   
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7 12717 Opěrné pouzdro  8 Ks   

8 01732 Uzavírací kohout  1 pár   

9 10123 Systémové desky 1•2•3® -

deska 30-2 - 6,075 m2 
48 m2   

10 00193 Dilatační pás  53 m   

11 07151 Plastifikátor 9 kg   

 

Cena systému bez DPH [Kč] ………………… 

 


