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Výzva k podání nabídek 
 

Zadavatel: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, 
příspěvková organizace 

Název zakázky: Výměna vstupních dveří-pavilon B 

Předmět zakázky: Realizace výměny vstupních dveří – Pavilon B 

Datum vyvěšení zakázky:  

Sídlo zadavatele: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele  
vč. kontaktních údajů: 

Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ  
739 040 461 
handlir@zsjnkrnov.cz 

IČ zadavatele: 00852546 

Kontaktní osoba zadavatele 
vč. kontaktních údajů: 

Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ  
739 040 461 
handlir@zsjnkrnov.cz 

Lhůta pro podání nabídek: Zahájení: 10.3.2023   
Ukončení: 31.3.2023 do 14:00 hod. 

Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky je výměna vstupních dveří pavilonu B:  
 
Adresa realizace: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres 
Bruntál, příspěvková organizace 
 
Požadavky na použitý materiál: 
HLINÍK 
Konstrukce rámu a křídel ze systému s přerušeným teleným mostem 
s minimální stavební hloubkou rámu profilu 75 mm. 
Ud= max. 1,6 
 
Vnější vstupní dvoukřídlé dveře s pevně prosklenými přísvětlíky. 
Dveře symetrické levé otevíravé ven s prahem maximální výšky        
15 mm. 
 
Pohledová šířka rámového profilu bude 75-80 mm / z důvodu 
zapuštění části rámového profilu v místě styku profilu s ostěním do 
stávající fasády/. 
Rozměry: B=2800 mm, H=2230 mm /viz nákres/ 
Barva profilace a dveřních závěsů RAL 9016-bílá. 
Prahový profil v povrchové úpravě přírodní elox – stříbrný. 
 
Kování: 
Klika/koule – nerez na štítku 
Oboustranné vodorovné madla umístěná na obou dveřních křídlech ve 
výšce 800-900 mm od čísté podlahy. Povrchová úprava madel je 
kartáčovaná nerez (průběr trubky madla min. 30 mm). 
Dveřní panty: 8x dveřní závěs 3 dílný (každé křídlo bude mít 4 
povrchové dveřní závěsy/. 
 
Čtečka čipů 
 
Vícebodový samozamykací elektromechanický panikový zámek (3-
bodový panikový samozamykací zámek s elektromotorem). 
Paniková funkce zámku „E“ dle EN 179. 
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AKTIVNÍ křídlo opatřeno horním samozavíračem s aretačním 
ramínkem/vypínatelná aretace/. 
PASIVNÍ křídlo dveří bude opatřeno vnitřní centrální rozvorou pro 
zafixování křídla. Dále bude pasivní křídlo zevnitř opatřeno 
podlahovým dveřním stavěčem /výsuv podlahového stavěče min. 100 
mm/ 
 
Zasklení:  
Zasklení všech prosklených ploch provedeno čirým jednostranně 
bezpečnostním izolačním dvojsklem /bezpečnostní sklo bude 
umístěno zevnitř objektu/ ve složení: 
Sklo 4 mm – distanční rámeček 16 mm – BEZPEČNOSTNÍ SKLO 
33.1 XN + ARGON-U=1,1 
Výplň spodní části dveří do výšky cca 450 mm bude provedena plnou 
neprůhlednou výplní ve složení: 
AL.PLECH min. tl. 1 mm – PUR výplň 40 mm – AL.PLECH min. tl.1 
mm 
 
Prosklené dveře musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve 
výšce 1400 – 1600 mm /od čisté podlahy/, kontrastně označeny proti 
pozadí výrazným pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm a 
vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
 
Součástí cenové nabídky bude: 
Demontáž a likvidace stávající konstrukce 
Zednické zapravení po montáži nové konstrukce 
Zapojení nového samozamykacího elektromechanického zámku se 
stávajícím systémem.  
 
Pohled z venku a stávající stav dveří viz. Příloha č. 1 
 

Konzultace se zadavatelem je možná v pracovní dny od 8:00-14:00 
hod., po telefonické domluvě, v budově školy na adrese Janáčkovo 
náměstí 17, Krnov.  

Cena (včetně DPH): Maximální cena realizace výměny vchodových dveří – NEUVEDENA. 
Splatnost do 14 dnů od předání stavebních prací bez vad a nedodělků. 
Celkovou cenu realizace výměny vchodových dveří včetně DPH 
s položkovým rozpočtem na veškeré práce dle projektu. 
 

Lhůta pro dodání 
(zpracování veřejné 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které proběhne 
elektronickou formou (e-mailem), je uchazeč povinen uzavřít smlouvu 
se zadavatelem do 5 (pěti) kalendářních dnů, nebude-li ujednáno 
jinak. Uchazeč musí realizovat předmět plnění nejpozději do 
21.8.2023 pokud nebude mezi smluvními stranami do tohoto data 
ujednáno jinak. 

Požadovaná záruka:  Profily a sklo min. 60 měsíců, kování a elektro součásti min. 24 
měsíců. 

Místo dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídku můžete zaslat e-mailem na adresu handlir@zsjnkrnov.cz, 
nebo poštou na sídlo zadavatele. 

Hodnotící kriteria: Nabídková cena 100 %  
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Kvalifikační předpoklady: Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž 
bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění.  

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob 
zpracování nabídkové ceny  

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce a musí plně 
respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Musí být 
označena kontaktními údaji uchazeče, zabezpečena proti vkládání 
nebo záměně listů.  
Nabídka uchazeče se podává elektronicky nebo písemně v uzavřené 
obálce s názvem veřejné zakázky a označením „Výměna vstupních 
dveří–Pavilon B –NEOTVÍRAT“   
Na obálce budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče vč. IČ. 
 
Obsah nabídky: 
Nabídka musí být členěna do samostatných částí řazených za sebou a 
označených shodně s následujícími pokyny: 

1. Krycí list nabídky.  
2. Návrh smlouvy na realizaci stavby.  
3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků 

dodavatele. 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit. 
 

 

V Krnově dne: 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: Mgr. Karel Handlíř 

E-mail: handlir@zsjnkrnov.cz 

Telefon: 739040461 
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Příloha č. 1 

POHLED Z VENKU: 

 

                                                                  2800 

                      
 

 

 

STÁVAJÍCÍ STAV DVEŘÍ: 
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