Věc: : Výzva k zaslání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky do 2 mil. Kč

Zadavatel – Pražská konzervatoř, se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1 zastoupená
ředitelem Mgr. Pavlem Trojanem Vás na základě rozhodnutí investiční komise ze dne
6. června 2008, dále pak ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských
zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou“ a podle zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky:
1. Předmět a místo plnění veřejné zakázky:
„Oprava chlapeckého a pánského WC ve 2. patře“ na adrese: Na Rejdišti 1, Praha 1,
Staré Město.
2. Doba plnění
zahájení veřejné zakázky – dle domluvy
ukončení plnění veřejné zakázky včetně předání hotového díla 20.8.2008
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
cena bude uvedena s DPH a bude jako nejvýše přípustná.
Nabídka musí obsahovat údaje o termínu realizace a postupu prací
Při výběru zakázky bude komise přihlížet k ceně a kvalitě.
4. Platební podmínky:
zadavatel neposkytuje zálohy.
Fakturace bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených
zástupcem zadavatele.
5. Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit a to bez udání důvodů. O takové změně bude
zájemce informován faxem a následně doporučeným dopisem.
Technický popis požadavků na realizaci veřejné zakázky je v příloze č. 1.
Prohlídka staveniště je možná dne 18. června 2008, sraz v kanceláří v 1. patře v 10 hodin,
na adrese Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1.
Vaši cenovou nabídku s uvedeným obsahem údajů prosíme doručte nejpozději do 23. 6. 2008
do 12,- hod. do sekretariátu, v 1. patře, Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1- Staré
Město.
Nabídka bude v zalepené obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:
NEOTVÍRAT, veřejná zakázka - „Oprava chlapeckého a pánského WC ve 2. patře, Na
Rejdišti“

Mgr. Pavel Trojan
ředitel Pražské konzervatoře

V Praze dne 12.6.2008
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Příloha č. 1
WC – chlapci
4x WC kabinky:

- výměna klosetové mísy stojanové
- výměna splachovače s horní nádržkou
- ponechání obkladů
- výměna keramické dlažby 6 m2
- výměna dveřních křídel 600/1970 za dřevěné hladké plné bílé s WC
uzávěrem do stávajících ocelových zárubní
- nátěr stávajících ocelových zárubní – bílá

prostor WC:

- výměna pisoárových mís za mísy se skrytým sifonem a teplotních
senzorovým splachováním (se zajištěním přívodu elektro) – 6 ks
- výměna keramických obkladů v. 1,5 m – 16 m2
- výměna keramické dlažby 10 m2 se zachováním spádování ke gule
s výměnou mřížky guly

předsíň:

- výměna dřezu za fajánsovou výlevku s dopojením do stávajícího odpadu
s osazením nástěnné pákové baterie s přívodem teplé vody od bojleru na
druhé straně příčky
- instalace 2 ks umývadel s nástěnnými pákovými bateriemi s přívodem
studené vody
- instalace výtokového ventilu pro napojení hadice s rychlouzávěrem
- zachovat stávající elektrický vysoušeč rukou a dávkovač tekutého
mýdla
- výměna keramických obkladů v. 1,5 m – 12,0 m2
- výměna keramické dlažby 7 m2

celý prostor:

- výměna rozvodů studené vody (ocel) od místa přívodu za plastové
rozvody
-

výmalba (výška místnosti 4,4 m) – stěny 77 m2, stropy 21 m2

- výměna stropních svítidel přisazených za jednotný typ (běžný standard)
– 3 ks
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WC – muži
2x WC kabinky:

prostor WC:

-

výměna klosetové mísy za kombi mísu

-

repasi dřevěných stěn s dveřmi zajišťuje investor samostatně

-

výměna umývadla s osazením nástěnné pákové baterie

-

výměna keramického obkladu v. 1,5 m – 2 m2

-

zachovat stávající elektrický vysoušeč rukou a dávkovač tekutého
mýdla

celý prostor:

-

výměna rozvodů studené vody (ocel) od místa přívodu za plastové
rozvody

-

položení keramické dlažby do tmelu na stávající lité terazzo – 7 m2

-

výmalba (výška místnosti 4, 4 m) – stěny 40 m2, strop 7 m2

Standardy:
-

sanitární keramika: bílá, tuzemská výroba, běžný standard

-

keramický obklad: pórovinové obkladačky 150 x 200 mm melír (béžová, žlutá,
zelená, modrá), tuzemská výroba

-

keramická dlažba: keramické dlaždice 200 x 200 mm typově podobné s obkladem
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