
obec FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU  – zakázka malého rozsahu  

Příloha č.3-2 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku:  

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

 
 

Kuchyň a jídelna – OBKLAD, VÝMALBA – 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. 
 



obec FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU  – zakázka malého rozsahu  

Příloha č.3-2 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku:  

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

 
 
Zadavatel požaduje opravu školní kuchyně a jídelny v budově č.p. 100 v obci Fryšava pod Žákovou 
horou v dále uvedeném rozsahu:  
 

1. obklad, výmalba 
Plocha kuchyň 4,350 x 3,710 m = 16,15m2, plocha jídelna 6,350x 5,010 m = 32m2. 
 
Obvod zdi kuchyně 16,12m. 
 
Obklad zdi kuchyně do výšky 2m bez dveří - 30,7m2 + Obklad zdi jídelny - 2m2 (v okolí výdejního 
okénka).  
 
Obklad (po předchozí domluvě s investorem) o formátu 20x40cm až 30x60cm bílé provedení 
s několika  kusy  (cca 20ks) výrazně  barevně provedených kachlí ve stejném formátu, které budou 
nepravidelně umístěny.  
Výdejní okénko 90x90 cm obloženo i ze strany jídelny a to od země až po horní hranu okénka. 
Z každé strany špalety na šíři jednoho obkladu. 
 
Výmalba stěn kuchyně a jídelny – barva bílá   
 
 
Cena vč. prací bez DPH [Kč]……..………………… 
 


