
    Gymnázium Pierra de Coubertina 
 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 
 390 01 Tábor 

 

Výzva k podání nabídek 

Zadavatel: Gymnázium Pierra de Coubertina,  

  Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 

IČO zadavatele: 60061812 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.  

  tel. 381 252 136, 724 310 674 

  e-mail: skola@gymta.cz  

 Ing. Mgr. Daniela Čechová 

 tel: 381 254 863, 602 533 078 

  e-mail: skola@gymta.cz  
 

Kontaktní osoba zadavatele: Viz osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

 

Název zakázky: Výměna palubovky v tělocvičně v budově č.p. 2936 

Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.  

Lhůta pro podání nabídek:  14. 2. 2019 – 6. 3. 2019, do 12:00 hod. 

 Nabídky musí být doručeny osobně do kanceláře 

školy (pondělí až pátek 8:00 – 15:00). Obálku 

označit nápisem: Výběrové řízení PODLAHA, 

neotvírat. Obálka musí být zabezpečena proti 

opakovanému otevření přelepením pečetí nebo 

prošitím. 

Předmět zakázky: Podkladové materiály jsou v příloze č. 1 této výzvy. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídka musí obsahovat základní identifikaci  

uchazeče o veřejnou zakázku, jméno osoby 

oprávněné jednat jménem uchazeče a informaci o 

tom, zda je uchazeč plátcem DPH. V nabídce je 

nutné uvést jednotlivé částky dle položkového 

rozpočtu a celkové náklady na realizaci zakázky. 

Součástí dokumentace musí být přehled vybraných 

realizací podobného charakteru a rozsahu 

v posledních 10 letech. 

Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 6. 3. v ředitelně 

Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor od 14:00 

hodin 

Realizace zakázky: červenec, srpen 2019  

 

 

V Táboře dne 12. 2. 2019   

 RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 

           ředitel školy 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

Výměna palubovky, která je kotvena do stávajícího roštu vruty přes pero. Demontáž musí být 

provedena odšroubováním jednotlivých podlahovek z důvodu nepoškození roštu. Podlahovky 

budou kotveny do roštu přes pero konstrukčním vrutem 3,5 x 50 mm. 

 

Položkový rozpočet pro účely podání nabídky: 

 

Součástí nabídky musí být doplněný tento položkový rozpočet. Ceny uvádějte bez DPH 

 

 

1. Demontáž stávající palubovky vč. odvozu a likvidace materiálu (596 m2) 

 

2. Dodávka smrkových podlahovek profil 28x120 mm třídění AB včetně prořezu (650 m2) 

 

3. Montáž podlahovek včetně spojovacího materiálu (596 m2)  

 

4. Provedení povrchové úpravy palubovky broušením, tmelením, lakováním ve 4 vrstvách 

polyuretanovým lakem (596 m2)  

 

5. Lajnování hřišť a tónování bude provedeno mezi třetí a čtvrtou vrstvou laku - lajnování volejbal, 

basketbal, badminton 4x (725 mb) 

 

6. Tónování hřiště volejbal (162 m2)  

 

7. Lištování smrkovou lištou 35x10 mm (160 mb) 

 

8. Montáž lišt (160 mb) 

 

 

 

 

 

 

V Táboře dne 12. 2. 2019   

 RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 

           ředitel školy 

 


