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Naše zn.:   
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Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž vstupních 
vchodových dveří 
 
Název výběrového řízení: Výběrové řízení na vstupní stěnu 
 
Cena: maximální cena není stanovena 
 
Termín pro podání nabídky: 25. března 2022 do 12.00 hodin 
 
Termín prohlídky: individuální, po domluvě se školníkem. Kontakt na školníka pana Grebeně: +420 
605203078 
Dotazy k technickému řešení: Ing. arch. Karel Kloupar, GG ARCHICO a.s.,  tel.: +420 602 512 613 

 
Termín dodání včetně instalace od 1. 8. 2022 do 12. 8 2022. 
 
Nabídky podávejte poštou na adresu Základní škola, Za Alejí 1072, 68606 Uherské Hradiště nebo 
osobně do kanceláře hospodářky školy, dveře č. 38. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

1. Cenovou nabídku dodávky vstupní stěny včetně montáže a demontáže stávající stěny a 
náležitostí, které jsou obsaženy v požadavcích. Cena bude uvedena včetně DPH. 

2. Kopii živnostenského listu 
 
Popis stávajícího stavu: 
Jedná se žákovský vstup, min. 1200 průchodů denně, jihozápadní slunečná strana budovy. 
Dveře jsou osazeny madlem z obou stran, samozavíračem na aktivním křídle s lehkým chodem při 
otvírání kvůli malým dětem a zevnitř panikovým kováním. 

Základní škola, Uherské Hradiště, 
Za Alejí 1072, příspěvková organizace  

 

V Uherském Hradišti dne 22. února 20202 
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Jedná se o bezbariérový vstup a zároveň je to i úniková trasa. 
Je nutné zachovat dřevěnou dekoraci z vnitřní strany (viz. foto), v cenové nabídce je třeba počítat 
s demontáží a zpětnou montáží dekorace. 
 
Požadavky na výběrové řízení:  

1. Vstupní stěna bude vyrobena z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem – dále viz. přiožený 
popis 

2. Kování dveří panikové, nerez klika x koule, na aktivním křídle samozavírač pro namáhané prostředí. Zámek 
FAB – dodáme vlastní, je nutné sdělit objednateli rozměry. Dveře budou osazeny 3 panty na každém 
křídle. 

3. Součástí dveří je i el. Vrátný včetně zapojení  
4. Demontáž a likvidace stávající stěny 
5. Montáž a zednické zapravení (bez výmalby). 
6. Montáž a demontáž dřevěné dekorace 
7. Je nutné zachování stávajícího členění vstupní stěny a otevírání dveří 
8. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ VSTUPNÍ STĚNY  
9. Záruka na celé dílo 60 měsíců. Záruka na pohyblivé části kování a skla záruka činí 24měsíců. 
10. Součástí nabídky je smlouva o realizaci. 
11. Zadavatel si vymiňuje právo Výběrové řízení zrušit. 
12. Podáním nabídky firma souhlasí, že smlouva o dodávce bude uveřejněna na portálu Registru smluv. 

 

 

Obálku s nabídkou zřetelně označte nápisem: Výběrové řízení VSTUPNÍ STĚNA – 
neotvírat! 

 
 
 
Vratislav Brokl 
ředitel školy 

 

mailto:info@zszaaleji.cz
http://www.zszaaleji.cz/

