
Oznámení o realizaci průzkumu trhu  

 Výzva k podání cenových nabídek 

 na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a Metodickým pokynem č. 36/2022 Statutárního města Hradec 

Králové, odborem školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Název poptávky: Pokládka nové podlahové krytiny do tříd mateřské školy 

Spisová značka:   S MSPOD/0334/2022 

Zadavatel  

Název zadavatele:  Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15 

Sídlo zadavatele:  Svatojánská 680/15, 500 11 Hradec Králové  

IČ zadavatele:  71295054 

Kontaktní osoba 

zadavatele:  

Bc. Dana Dvořáková  

Tel. č. 725 841 355  
Email: mspodzamci@mspodzamci.cz  

Specifikace poptávky  

Vymezení 

předmětu poptávky, 

termínu realizace  

a kvalifikační 

požadavky na 

uchazeče: 

Předmětem zakázky je:  

Pokládka nové krytiny na stávající PVC krytinu ve čtyřech třídách 

Mateřské školy Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15  

Požadujeme:  

- odstranění lišt PVC   

- očištění, vysátí stávající podlahy   

- montáž, lepení nové krytiny (PVC)  

- lepení lišt  

Vybraný materiál: 

 krytina: PVC FLEXAR PUR, odstín 603-01 (EN 14041:2018) 

 lišta: podlahová lemovka PVC 

Technická specifikace:  

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,80 mm 

Třída zátěže: 34/43 

Třída hořlavosti: Bfl-s1 

Protiskluznost: R10 

Povrchová úprava: PUR  

Rozměry tříd:  

Žlutá tříd: 52,0 m2  

Zelená třída: 53,0 m2  

Červená třída: 35,0 m2  

Oranžová třída: 58,0 m2 

Celkem: 198,0 m2 

Požadovaná záruka:  

36 měsíců 

Termín realizace:  

říjen–prosinec 2022 

Kvalifikační požadavky: 

Příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením výpisu  

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 



  

 

 

 

 

 
 
 

Lhůta, způsob a 

místo pro podání 

nabídky:  

 
 
 
 
 
 

Lhůta, způsob a místo podávání nabídek:  

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně v kanceláři 

školy, poštou nebo elektronicky emailem do 23. 9. 2022. 

Dodatečné informace k zakázce a vysvětlení zadávacích podmínek: 

Uchazeč je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Tato 

žádost o vysvětlení bude podána e-mailem na adresu 

mspodzamci@mspodzamci.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek.  

  
  

Způsob hodnocení    

nabídek: 

Způsob hodnocení nabídek:  
Nabídky budou hodnoceny ředitelkou školy na základě celkové 

nabídkové ceny v Kč vč. DPH. Vybrána bude nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.  

O provedené volbě sestaví ředitelka zápis o výběru, ve kterém zdůvodní 

svoji volbu. Výsledek bude zveřejněn na webových stránkách školy. 
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