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Naše zn.:   
Vyřizuje:  Vratislav Brokl 
Telefon:  572 432 901  
E-mail:  vratislav.brokl@zszaaleji.cz   
 
 
 
Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž podlahové 
krytiny do tříd a šaten tělocvičny. 
 
Název výběrového řízení: Výběrové řízení – podlahová krytina do tříd a šaten tělocvičny 
 
Termín pro podání nabídky: 7. června 2021 do 11.00 hodin 
 
Termín dodání včetně montáže od 21. 6. 2021 do 15. 8. 2021. 
 
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 podlahové krytiny včetně montáže 
2. Kopii živnostenského listu 
3. Specifikaci podlahové krytiny 
4. Vzorník barevných odstínů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

V Uherském Hradišti dne 27. května 2021 

mailto:info@zszaaleji.cz
http://www.zszaaleji.cz/
mailto:vratislav.brokl@zsmojmir.uhedu.cz


_____________________________________________________________________________________________________  
Adresa: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště   Bankovní spojení: 155 193 660/0600 Telefon: 572 432 900  
E-mail: info@zszaaleji.cz   WEB: http://www.zszaaleji.cz   IČ: 70436177   DIČ: CZ70436177     
 

Popis výběrového řízení: 
1. Popis: jedná se o pokládku PVC vhodného do školství ve 3 třídách (192 m2) a 3 šatnách tělocvičny 

(54 m2) v celkové ploše cca 246 m2. Před podáním nabídky je nutné zaměření místností. V níže 
uvedené tabulce jsou předpokládané rozměry a práce. 

2. Specifikace podlahové krytiny:  
a. Zátěžová podlahovina homogenní 
b. nejvyšší kategorie otěruvzdornosti 
c. záruka 10 let 
d. tl. 2mm  
e. zátěž 34/43 

 

     KUSŮ 

PVC  m2  

Strhávání původního PVC m2  

lepidlo m2  

lepení  pvc  m2  

svařování včetně šnůry + frézování mb  

pvc sokl mb  

broušení zbytků lepidel, přebroušení stěrky m2  

vysávání  2x m2  

stěrkování na beton  4mm m2  

penetrování m2  

vyspravení spár puklin j  

opěnění dyletací j  

přechodová lišta   0,9   40mm ks  

Odvoz staré krytiny m2  

 
3. Zadavatel si vymiňuje právo Výběrové řízení zrušit. 
4. Před podpisem smlouvy je nutné dojednat barvy a vzor materiálů a navrhnout termín realizace. 
5. Podáním nabídky firma souhlasí, že smlouva o dodávce bude uveřejněna na portálu Registru 

smluv. 
 
 

Obálku s nabídkou zřetelně označte nápisem: Výběrové řízení Podlaha – neotvírat! 
 
 
 
Vratislav Brokl 
ředitel školy 
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