
OBEC HODSLAVICE  

742 71 Hodslavice č.p. 211 

WWW.HODSLAVICE.CZ   

TELEFON / FAX BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ E-MAIL 
556 750 327, 237 ČS a.s. 00297917 obec@hodslavice.cz 
556 750 011 1765703319/0800  podatelna@hodslavice.cz  
 

 
 
 
VAŠE Č.J.:   
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 569/2013 
VYŘIZUJE: Josef Kudělka 
TEL./FAX : 603885604 
E-MAIL : stavebnitechnik@hodslavice.cz 
DATUM :  3.6.2013 
 
 
 
Věc: Výzva k podání nabídky. 
 
Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na akci: „ Dodávka a montáž akustického stropního 
podhledu, včetně osvětlení v tělocvičně ZŠ Hodslavice“ a žádáme Vás o předložení nabídky formou 
položkového rozpočtu a návrhu smlouvy o dílo. 
 
Popis stávajícího stavu: 
Tělocvična základní školy v Hodslavicích, půdorysných rozměrů 10,96 x 15,96 m světlé výšky 5,40 
m. Stávající podhled tvoří podbití z desek tl. 15 mm a rákosová omítka tl. 25 mm. Stávající 
osvětlení je ze zářivkových těles uložených na ocelové konstrukci, přichycené na podhledu. 
 
Předmět zakázky: 

- odstranění současného stropního podhledu  
- demontáž stávajícího osvětlení, vč. ocelového rámu nesoucího osvětlení  
- stávající samonosná ocelová konstrukce na cvičební nářadí umístěná pod stropem zůstane 

zachována 
- montáž stropního podhledu 
- montáž nového osvětlení tělocvičny, včetně rozvodů elektroinstalace. 

 
Stropní podhled: 
Stropní akustická kazetová podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily 
realizována  v nárazuvzdorném provedení souladu s ČSN EN 13964-příloha D a EN 18032-část 3, 
pohled bude realizován zaškolenou firmou vzhledem k zárukám na dodávku kompletního systému 
od jednoho výrobce. 
Podhled - mechanicky odolné podhledové desky formátu 1200x600x25mm, provedení hrany desky 
s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou s fazetkou, opatřené finální povrchovou 
úpravou např. nástřikem barvou, odolnost vlhkosti až do 90 % r.v.v., neprůzvučnost podle EN 
20140-9 Dnfw>=30 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu (béžová). 
Nosná konstrukce podhledu - skryté hlavní CD-profily 60/27mm, na které jsou příčně upevněny 
křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27mm. Nosná konstrukce podhledu bude zavěšena na 
stávající nosný dřevěný trámový strop - osová vzdálenost stávajících dřevěných stropních trámů 
profilu 175/305 mm je 550 – 600 mm. Nosná konstrukce podhledu bude k dřevěným trámům 
ukotvena pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako 
závěsy jsou použity rychlozávěsy tuhé na tah i vzpěr, snížení podhledu vzhledem k oknům v 
tělocvičně bude max. 200 mm proti stávajícímu stavu (podhledu bude umístěn v úrovni nadpraží 
oken). Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových profilů. Na nosnou 
konstrukci jsou podhledové desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby délky 50mm s 
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barevně tónovanou hlavičkou, min. 3ks na šířku podhledové kotvené desky. Při montáži je nutno 
dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, 
dodávka a montáž bude zajištěna montážní firmou zaškolenou výrobcem stropního podhledu. 
 
Požadované vlastnosti: 
- zvuková pohltivost alfaw=0,90 podle EN ISO 11654, (doplnění skladby atestovanou pohltivou 
akustickou izolací 2x30mm) – třída pohltivosti A 
- mechanická odolnost nárazu míče podle EN18032-3 
- příp. mechanická odolnost 1A podle EN13964, přílohy D 
- třída reakce na oheň Bs1,d0 podle EN130501-1, (případně lze dodat i třídu A2) 
- požární odolnost podhledu EI 30 zdola podle EN13501-2 a podle technického listu 
- zavěšení nového podhledu na stávající stropní konstrukci je bez dalších opatření možné do 
hmotnosti podhledu, vč. osvětlení 39 kg/m2 (max. zatížení nosné konstrukce stropu). 
 
Osvětlení tělocvičny – viz projekt elektroinstalace, závazné jsou pro uchazeče zejména dodržet 
parametry nového osvětlení dle výpočtu umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 a zabezpečení 
svítidel proti mechanickému poškození. 
 
Termíny realizace: 
Předpokládaný termín realizace je o letních prázdninách (07 – 08/2013). V případě, že Obec 
Hodslavice bude realizovat akci „energetické úspory ZŠ Hodslavice“, jejíž součásti je i výměna 
oken bude termín koordinován, tak aby demontáže stropního podhledu byly provedeny současně 
s vybouráním oken v tělocvičně.   
 
Kvalifika ční předpoklady. 
Uchazeč musí doložit oprávnění k podnikání (ŽL, autorizace apod.) a dodávka a montáž stropního 
podhledu bude provedena zaškolenou montážní firmou (nutno doložit doklad o zaškolení) – může 
být i formou subdodávky. 
Oprávnění k podnikání a doklad o zaškolení stačí při podání nabídky doložit v prosté kopii. Vítězný 
uchazeč před podpisem smlouvy doloží tyto doklady v originále nebo ověřené kopii. 
 
Obsah nabídky: 

- návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních s originálním podpisem oprávněného zástupce 
uchazeče, návrh smlouvy musí obsahovat mimo jiné podmínky, které stanovil zadavatel 
v této výzvě, záruční lhůty na stavební a montážní práce 60 měsíců, na výrobky min. 24 
měsíců 

- položkový rozpočet členěný min. na tyto části: 
a) demontáž stávajícího podhledu a osvětlení, včetně odvozu a uložení vybouraného 

materiálu na skládku 
b) dodávka a montáž nového podhledu, včetně specifikace materiálu 
c) elektročást dodávka a montáž, včetně specifikace materiálu 
d) ostatní práce 

- položkový rozpočet musí obsahovat všechny související práce (např. lešení zajištění ochrany 
podlahy apod., které jsou potřebné k provedení zakázky, 

- doklady prokazující splnění technických podmínek (certifikace, technické listy apod.) - 
kopie 

- doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků – kopie 
 
Uchazeč, který ve své nabídce nedoloží požadované údaje a doklady a nedodrží požadované 
techniké parametry bude ze soutěže vyloučen. 
 
Hodnotící kritéria: 
Jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídnuté ceny, vybrána bude nabídka s nejnižší cenou. 
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Termín předložení nabídky: 
Termín předložení nabídky je do 20.6.2013 do 11.00 hodin, nabídku je možno zaslat doporučenou 
poštou  na adresu: Obecní úřad Hodslavice 742 71 Hodslavice 211, nebo osobně na podatelně 
obecního úřadu v pondělí  nebo středu  v době od 8.00 – 11.00 hod. a od 13.00 - 16.30 hodin a ve 
čtvrtek 20.6.2013 od 8.00 do 11. 00 hodin. Nabídku předložte v zalepené obálce s uvedením názvu 
zakázky, adresy uchazeče, adresy zadavatele a nápisem „veřejná zakázka -  neotvírat“.  
Při doručování poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik předání považuje její 
fyzické převzetí. 
Možnost prohlídky tělocvičny je ve středu 12.6.2013 v době od 12.00 do 14.00  hodin. 
Případné dotazy k této zakázce zasílejte na e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz 
 
Ostatní podmínky: 
Pokud jsou v této výzvě nebo v její příloze použity názvy firem, výrobců, nebo specifické označení 
materiálů či výrobků tyto specifikace nejsou závazné, závazné jsou požadované vlastnosti a 
parametry materiálů či výrobků. 
Vzhledem k tomu, že prováděné práce budou realizovány ve stávající tělocvičně je dodavatel 
povinen provést taková opatření, aby nedošlo v průběhu realizace k poškození dřevěné podlahy 
tělocvičny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení až do uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem. Pokud zadavatel zadávací řízení zruší, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoli 
nárok. 
 
 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


